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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ്റ്റ്  10, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 168]                            ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                   [നമ്പര് 4

നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  10-ാം തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള
(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.....ഒഭാര്ഡര്.....(*91)

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി

1 (*91) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശര്മ്മേ:
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി:
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന്:
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലറയനില്പഭാതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  നവതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം
പഭാതയനിരടനിപസ്റ്റ്,  പുതനിയ  പഭാതകേള,  വവദദ്യുതതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അര്ഹമഭായ  പരനിഗണന  നല്കേഭാത്തതുലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുവനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള മനതീഭവനിപനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്
ലറയനില്കവയുലട  അവഗണന അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്കവണ സമ്മേര്ദലാം  ലചേലുതകമഭാ;
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രകത്തഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിരനി
ക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  അനനിവഭാരവമഭായ ലറയനില്കവ
കസഭാണ് എന്ന ആവശവകത്തഭാടസ്റ്റ് മഭാറനിമഭാറനി വന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുകേളുലടയുലാം ലറയനില്കവയുലടയുലാം
നനിലപഭാലടനഭായനിരുലന്നന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അയല് സലാംസഭാനങ്ങളുലട നനിക്ഷനിപ്ത തഭാല്പരവലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് മഭാതലാം
ഉതകുന്ന തനിരുവനനപുരലാം ലറയനില്കവ ഡനിവനിഷന് വനിഭജനലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി എലനഭാലക്ക
ഇടലപടല് സഭാധവമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): സര്,

(എ) സലാംസഭാനത്ത ലറയനില്കവ വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില് നനിരനരലാം സമ്മേര്ദലാം ലചേലുത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി
പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം ലറയനില്കവ മനനിക്കുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവ വകുപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര
ലറയനില്കവ വകുപ്പുമനനിക്കുലാം ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിരവധനി  കേതകേള അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എലാം.പനി.-മഭാരുലട  തലത്തനിലുലാം  ഉകദവഭാഗസ  തലത്തനിലുലാം  നനിരനരലാം  സമ്മേര്ദലാം  ലചേലുത്തനി
വരുന.  ലറയനില്പഭാതകേളുലട  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാലപഴക്കലാംവന്ന
ലറയനില്  പഭാളങ്ങള  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലറയനിലുകേളുലട  കതയഭാനവലാം  വനിള്ളലുകേളുലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം പഴക്കലാംലചേന്നതുലാം ഉപകയഭാഗ കയഭാഗവമലഭാത്തതുമഭായ കകേഭാച്ചുകേള മഭാറനി
ആധുനനികേ  സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കകേഭാച്ചുകേള  ഉള്ള  ലട്രെയനിന്  ഓടനിക്കുന്നതനിനുലാം
സുരക്ഷനിതതതലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ലടകനിക്കല്  വനിഭഭാഗങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള
ലറയനില്കവയനിലല  നനിര്ണഭായകേ  തസനികേകേള  നനിലവനിലുള്ള  മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം  ഒഴനിവകേളനില്
അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടതന്നതനിനുലാം  ലറയനില്കവ  യഭാതക്കഭാരുലട  പ്രകതവകേനിച്ചുലാം
വനനിതഭാ യഭാതക്കഭാരുലട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം കകേരളകത്തഭാടുള്ള അവഗണന
അവസഭാനനിപനിചസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല ആവശവങ്ങളഭായ പഭാത ഇരടനിപനിക്കല്,
വവദദ്യുതതീകേരണലാം, സനിഗ്നല് പരനിഷ്കരണലാം, കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് മഭാതമഭായനി ഒരു ലറയനില്കവ
കസഭാണ്,  ലറയനില്  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനി  തുടങ്ങനിയ  ആവശവങ്ങളുലാം  ലറയനില്  ബജറനില്
പ്രഖവഭാപനിചതുലാം നഭാളനിതുവലര നടപഭാക്കഭാത്തതുമഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ജനിലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ലറയനില്കവ കസഷനുകേള ആധുനനികേ സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനി നവതീകേ
രനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സമ്പൂര്ണ  ലവളനിയനിട  വനിസര്ജ്ജന  വനിമുക്തമഭായനി
പ്രഖവഭാപനിക്കലപട  സഭാഹചേരവത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിലൂലട  ഓടുന്ന  ലട്രെയനിനുകേളനില്
ബകയഭാ  കടഭായസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള  അടനിയനരമഭായനി  ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  ഇനവന്
ലറയനില്കവ  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി കകേരളകത്തഭാടസ്റ്റ് കേഭാട്ടുന്ന അവഗണന അവസഭാനനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി 3-11-2016-ല് നനിയമസഭ പ്രകമയലാം പഭാസഭാക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത പ്രകമയലാം
ലറയനില്കവ  മനഭാലയത്തനിനസ്റ്റ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ
ബജറനിനസ്റ്റ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  വര്ഷഭാവര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിലല  ആവശവങ്ങള
ഉന്നയനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത ലറയനില്കവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രവമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഒരു

സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭകേ  കേമ്പനനി,  കകേരള  ലറയനില്  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  2017  ജനുവരനി

മഭാസലാം  രജനിസര്  ലചേയസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനി  തഭാലഴപറയുന്ന

പദതനികേള  ഘടലാംഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടപനില്  വരുതവഭാന്  ഉസൗര്ജ്ജനിത  ശമലാം

നടത്തനിവരുന.
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ഒന്നഭാലാം ഘടലാം  :

1.  റഭാപനിഡസ്റ്റ് ലറയനില് ട്രെഭാന്സനിറസ്റ്റ് സനിസലാം (സബര്ബന് ലറയനില് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്)

2. തലകശ്ശേരനി- ലലമസൂര് ലറയനില്ലവ പഭാത

3. എറണഭാകുളലാം  പഴയ  ലറയനില്കവ  കസഷന്  പുനരുജ്ജതീവനിപനിചസ്റ്റ്  പുനനഃ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി.

4.  ലകേഭാചനി  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയസ്റ്റ്  തനികകേഭാണ  ലറയനില്കവ  ലലലന്
വലനിചസ്റ്റ് യഭാതക്കഭാരുലട  സസൗകേരവത്തനിനഭായനി  ലറയനില്കവ  കസഷനുലാം
കേലണയ്നര് ചേരക്കസ്റ്റ് നതീക്കത്തനിനഭായനി ലടര്മനിനലുലാം സഭാപനിക്കല്.

5.  വനിഴനിഞലാം ഇന്റെര്നഭാഷണല് തുറമുഖലാം, തനിരുവനനപുരലാം - കേനവഭാകുമഭാരനി
ലലലന് ബനനിപനിക്കുന്ന വനിഴനിഞലാം - ബഭാലരഭാമപുരലാം പുതനിയ കബഭാഡസ്റ്റ്
കഗജസ്റ്റ് ലലലന്.

രണഭാലാം ഘടലാം  :

1.  എരുകമലനി-പുനലൂര്:  നനിര്ദനിഷ്ട അങ്കമഭാലനി എരുകമലനി പഭാതലയ എരുകമലനിയനില്
നനിനലാം പുനലൂര് ലറയനില്കവ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

2.  ഏറ്റുമഭാനൂര്  -  ശബരനി  ലനിങ്കസ്റ്റ്  ലലലന്:  നനിര്ദനിഷ്ട  അങ്കമഭാലനി  -  ശബരനി
ലലലനനിലന  ഏറ്റുമഭാനൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷനുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
പഭാത.

മൂന്നഭാലാം ഘടലാം  :

നനിലമ്പൂര്  -  നഞ്ചന്കകേഭാടസ്റ്റ്:  നനിലമ്പൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷലന  കേര്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനത്തനിലല നഞ്ചന്കകേഭാടസ്റ്റ് ലറയനില്കവ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

(ബനി&സനി)  തനിരുവനനപുരലാം -  തനിരുലനല്കവലനി പഭാതയുലാം നഭാഗര്കകേഭാവനില് -
കേനവഭാകുമഭാരനി  പഭാതയുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷനനില്നനിനലാം  കവര്ലപടുത്തനി  മധുവര
ഡനിവനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാന് കപഭാകുനലവന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്
ബഹു.  മുഖവമനനി പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ വകുപ്പുമനനിക്കുലാം കേതകേള
അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവയുലട ചുമതലയുള്ള ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം
വകുപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ  മനനിക്കുലാം ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലല ലറയനില്കവയുലട അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളുലട അപരവഭാപ്തതമൂലവലാം
ലറയനില്കവയനില്നനിനലാം  ആവശവമഭായ  നനികക്ഷപങ്ങള  ലഭവമഭാകേഭാത്തതുമൂലവലാം
കകേരളത്തനിലല ലറയനില്കവയുലട  അടനിസഭാനസസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേരള
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സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  51:49  ഓഹരനി  അനുപഭാതത്തനില് ഒരു
സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭകേ കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.  ലചേലലന്ന ആസഭാനമഭായനി മഭാതലാം
കസഭാണല്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ഉള്ളതനിനഭാല്  റഭാപനിഡസ്റ്റ്  ലറയനില്  ട്രെഭാന്സനിറസ്റ്റ്  സനിസലാം  (സബര്ബന്
ലറയനില്  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്),  തലകശ്ശേരനി  -  ലലമസൂര്  പഭാത,  അങ്കമഭാലനി  -  ശബരനി  പഭാത,
ഗുരുവഭായൂര്  -  തനിരുനഭാവഭായ  പഭാത,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലറയനില്  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനി  എന്നതീ
പദതനികേള ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി നതീണ്ടുകപഭാകുന്ന സഭാഹചേരവമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  യഥഭാകേഭാലലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സകതണ് ലറയനില്കവയുലട തനിരുവനനപുരലാം -
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുകേലള  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  ലപനനിന്സുലഭാര്
കസഭാണ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ  ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലപനനിന്സുലഭാര്  കസഭാണനില് കേനവഭാകുമഭാരനി  മുതല് മലാംഗലഭാപുരലാം  വലരയുള്ള ലറയനില്കവയുലട
ഭഭാഗങ്ങള  ഉളലപടുത്തഭാവന്നതഭാലണനലാം  നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  കസഭാണനിലന്റെ
ആസഭാനത്തനിനഭായനി  എറണഭാകുളലത്ത  ലലഹകക്കഭാര്ടനിനസ്റ്റ്  സമതീപമുള്ള  ലറയനില്കവ
വകേ  42  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമനലാം  ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം
ലറയനില്കവ കസഷലന്റെ സഭാറലലലറസ്റ്റ് കസഷനഭായനി വനികേസനിച്ചുവരുന്ന കനമലാം കസഷലന
കവര്ലപടുത്തഭാനുള്ള ശമങ്ങളുലാം കൂടഭാലത തനിരുവനനപുരലാം-തനിരുലനല്കവലനി പഭാതയുലാം
നഭാഗര്കകേഭാവനില്-കേനവഭാകുമഭാരനി പഭാതയുലാം തനിരുവനനപുരലാം ഡനിവനിഷനനില്നനിന്നസ്റ്റ് കവര്ലപടുത്തനി
മധുലലര  ഡനിവനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങളുലാം  ഉകപക്ഷനിക്കണലമനലാം  പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം
ലറയനില്കവ മനനിക്കുലാം അയച കേതകേളനില് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സര്, ലറയനില്കവകയഭാടുള്ള പരഭാമ്പരഭാഗത അവഗണന നമുലക്കലഭാലാം അറനിയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ഇന്നലല അതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് സഭയനില് പറഞതഭാണസ്റ്റ്.  അവ പരനിഹരനിക്കഭാന്,  ഇസൗ
കേഭാലത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  നനിരവധനി  പദതനികേള കകേരളലാം  കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ
വകുപനിനസ്റ്റ്  മുന്നനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അനുവദനിചസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിരനര
സമ്മേര്ദങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി കേതകേള
അയയ്ക്കുകേയുലാം  എലാം.പനി.-മഭാരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുകേയുലാം  പ്രധഭാനമനനി,  ലറയനില്കവ
വകുപ്പുമനനി,  ഉന്നത  ഉകദവഭാഗസര്  എന്നനിവരുമഭായനി  ഡല്ഹനിയനില്വചസ്റ്റ്   ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്
പലതവണ ചേര്ച നടതകേയുലാം നമ്മുലട ആവശവങ്ങള ഉന്നയനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട  പ്രധഭാനമനനി  കകേരളത്തനില്  ലമകട്രെഭാ  ലറയനില്കവയുലട  ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനസ്റ്റ്
വന്നകപഭാള കേവഭാബനിനറനില് പലങ്കടുക്കുകേയുലാം അവനിലടവചസ്റ്റ്  മുഖവമനനി  വതീണ്ടുലാം ഇസൗ
പ്രശലാം ഉന്നയനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന.  എലഭാലാം പരനിഗണനിക്കഭാലമന്നസ്റ്റ് പറയുനലണങ്കനിലുലാം  പല
പ്രധഭാനലപട  പദതനികേളുലാം  പരനിഗണനിചനിടനില.  കകേരളത്തനികനഭാടസ്റ്റ്  അവഗണനയുലണനള്ളതസ്റ്റ്
വസ്തുതയഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ചേഭാര്ജ്ജുള്ള  മനനിലയന്ന  നനിലയനില്  ഞഭാനുലാം  നനിരവധനി
കേതകേള  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏറവലാം  ഒടുവനില്   7-8-2017-ല്  (മൂന്നസ്റ്റ്  ദനിവസലാം  മുമ്പസ്റ്റ്)
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ശതീ.  സുകരഷസ്റ്റ് പ്രഭുവനിനസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലന്റെ ആവശവങ്ങള കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് കേത്തയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അറകുറപണനികേള നടതന്ന കേഭാരവത്തനിലുള്ള വതീഴ്ച,  ലറയനില്പഭാളങ്ങള പുനനഃസഭാപനി
ക്കുന്നതനിലുള്ള  വതീഴ്ച,  നല  സസൗകേരവമുള്ള  കകേഭാച്ചുകേള  തരഭാതനിരനിക്കുകേ,  മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം
സുപ്രധഭാനമഭായ ഒഴനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തഭാതനിരനിക്കുകേ, വനനിതഭാ യഭാതക്കഭാരുലട
സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  പഭാതയനിരടനിപനിക്കലനിനുലാം  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനുലാം  സനിഗ്നല്
പരനിഷ്കരണത്തനിനുലാം  കവഗത കൂടഭാതനിരനിക്കുകേ,  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് മഭാതമഭായ ലറയനില്കവ
കസഭാണ് പരനിഗണനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ എന്നനിവ അവഗണനയസ്റ്റ് ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ലറയനില്കവ
കകേഭാചസ്റ്റ് ഫഭാക്ടറനി സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഇന്നലല പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.-യുലട ശദ ക്ഷണനിക്കല്
ഉണഭായനിരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അക്കഭാരവവലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചനിടനില.  ലറയനില്കവ
കസഷനുകേള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്ന  കേഭാരവവലാം,  ആധുനനികേ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുലാം
കേക്കൂസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  സലാംസഭാനമഭായതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ലട്രെയനിനുകേളനില്  ബകയഭാ
കടഭായസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള അടനിയനരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവവലാം പരനിഗണനിചനിടനില.  2016
നവലാംബര്  3-ാം  തതീയതനി  നനിയമസഭ  ചേര്ചലചേയസ്റ്റ്  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  പഭാസഭാക്കനിയ
പ്രകമയലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനി
കകേരളത്തനില്  വന്നകപഭാള  അതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്ലതങ്കനിലുലാം
എടതപറയത്തക്ക  പുകരഭാഗതനിലയഭാനലാം  ഉണഭായനിടനില.  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രവമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  2017  ജനുവരനി  മഭാസലാം  കകേരള  ലറയനില്  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ ലഷയറനില് കൂടുതലുലാം സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനികന്റെതഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനലാം എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏറവലാം പ്രധഭാനലപടതഭായനി ആവശവ
ലപടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സബര്ബന് ലറയനില് കപ്രഭാജക്ടഭാണസ്റ്റ്. തലകശ്ശേരനി-വമ സൂര് ലറയനില്കവ പഭാത,
എറണഭാകുളലാം  പഴയ  ലറയനില്കവ  കസഷന്  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുകേ,  ലകേഭാചനി
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയസ്റ്റ്  തനികകേഭാണ  ലറയനില്  വലന്  വലനിചസ്റ്റ്  യഭാതക്കഭാരുലട
സസൗകേരവത്തനിനഭായനി  ലറയനില്കവകസഷനനില്  കേലണയ്നര്  ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി  ലടര്മനിനല്
സഭാപനിക്കുകേ, വനിഴനിഞലാം ഇന്റെര്നഭാഷണല് തുറമുഖലാം, തനിരുവനനപുരലാം- കേനവഭാകുമഭാരനി വലന്
വനികേസനിപനിക്കുന്ന വനിഴനിഞലാം - ബഭാലരഭാമപുരലാം പുതനിയ കബഭാഡസ്റ്റ് കഗജസ്റ്റ് വലന്, കനമത്തസ്റ്റ് ഒരു
ലടര്മനിനല്,  എരുകമലനി-പുനലൂര്  നനിര്ദനിഷ്ട  അങ്കമഭാലനി  എരുകമലനി  പഭാതലയ എരുകമലനിയനില്
നനിനലാം പുനലൂര്  ലറയനില്കവ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത, ഏറ്റുമഭാനൂര്-ശബരനി ലനിങ്കസ്റ്റ്
ലലലന്  നനിര്ദനിഷ്ട  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  ലലലനനിലന  ഏറ്റുമഭാനൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷനുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത,  നനിലമ്പൂര് - നഞ്ചന്കകേഭാടസ്റ്റ്, നനിലമ്പൂര് ലറയനില്കവ കസഷലന
കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനത്തനിലല  നഞ്ചന്കകേഭാടസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ  കസഷനുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
പഭാത എന്നനിവ ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം  -  തനിരുലനല്കവലനി പഭാതയുലാം
നഭാഗര്കകേഭാവനില്  -  കേനവഭാകുമഭാരനി  പഭാതയുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷനനില്നനിനലാം
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മഭാറ്റുന്നതനിലന  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയുലാം  ഗവണ്ലമനലാം  ശക്തമഭായനി  എതനിര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള  കേതകേളുലാം  സലാംസഭാരങ്ങളുലാം  നടന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്  കേനവഭാകുമഭാരനി
മുതല്  മലാംഗലഭാപുരലാം വലര ഒറ കസഭാണ് എന്ന ആവശവലാം ഇസൗ അവസരത്തനില് വതീണ്ടുലാം
പ്രസക്തമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എറണഭാകുളലാം  വഹ കക്കഭാര്ടനിനസ്റ്റ്  സമതീപലാം  42  ഏക്കറുലാം
മലറഭാരു സലത്തസ്റ്റ്  100  ഏക്കറുലാം ഭൂമനിയുണസ്റ്റ്.   ഇസൗ സലലാം എറണഭാകുളലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള
ലറയനില്കവ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേഭാന്  തയഭാറഭാലണന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്
എങ്കനിലുലാം  ലറയനില്കവ  വനികേസനലാം  ആധുനനികേ  കേഭാലത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായനിടനില.
ലമകട്രെഭാ ലട്രെയനിന്  ഉളലപലട കകേരളത്തനില് കൂകേനിപഭായുന്ന അവസരത്തനില് ഭൂമനിയനില്
ഉറച്ചുനനിനലകേഭാണസ്റ്റ്  ഉന്നതങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  പറക്കഭാനുലാം ഓടഭാനുലാം കകേരളലാം തയഭാറഭായനി നനില്ക്കുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  സതഭാതനവലാം  ലഭനിചസ്റ്റ്  ഇതയുലാം  കേഭാലമഭായനിട്ടുലാം  എ.ലകേ.ജനി.-യുലട
കേഭാലലാം  മുതലുള്ള  കപഭാരഭാടലാം  തുടകരണ  സനിതനിയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ
കേഭാരവങ്ങള അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില്
നനിരനരലാം സമ്മേര്ദലാം ലചേലുതന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  രഭാജവത്തനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാന
വനികേസനത്തനില് അതനിപ്രധഭാനമഭായ പങ്കുവഹനിക്കുന്ന ഒരു ലസക്ടറഭാണസ്റ്റ് ലറയനില്ലവ.
ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സഭാധഭാരണയനില്നനിനലാം
വവതവസമഭായനി ഇസൗ രലാംഗത്തസ്റ്റ് പ്രകതവകേ ശദ ലചേലുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില് ഏറവലാം
പ്രധഭാനലപടതഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട വനിശദതീകേരണത്തനില് പരഭാമര്ശനിക്കലപട 2017
ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്   ഒരു  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  ലവഞ്ചതര്  എനള്ള  നനിലയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവയുലാം
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമനലാംകൂടനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ലറയനില്  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  MOU  ഒപ്പുവചതസ്റ്റ്.  MOU ഒപ്പുവചസ്റ്റ്  കേഴനിഞഭാല്  ഘടന
രൂപതീകേരനിക്കലപടതനിനുകശഷലാം  എഗനിലമന്റെനികലയസ്റ്റ്  കപഭാവകേയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കഭാരലാം  നല്കേനി അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലകേഭാടുതകപഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്
അതനിലന്റെ നടപടനി. അതനുസരനിചസ്റ്റ് MOU ഒപ്പുവചതനിനുകശഷലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
മുന്നനില് സബ്മനിറസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേ പരനിഗണന ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ലറയനില്  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  തുടര്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഒരു പദതനിയുലാം പറനിലലന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പറഞനിടനില. ശബരനി ലറയനില് പഭാത പ്രധഭാനമനനിയുലട പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
യനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം അതനിലന്റെ നടപടനികേള തതരനിതലപടുകത്തണതുണസ്റ്റ്.  ഏറവലാം ആവശവ
മുള്ളതഭായതുലകേഭാണസ്റ്റ് നമ്മുലട ഒരു പദതനിയുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് നനിരഭാകേരനിക്കഭാന്
പറ്റുന്നതല.  പദതനികേള  ഒനലാം  അനുവദനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  പ്രശങ്ങലളലഭാലാം
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സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സജതീവമഭായനി  ഉന്നയനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒനലാം
എതനിര്ക്കുന്നനിലലന്നസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാഴലാം  പഭാലക്കഭാടുലാം  തനിരുവനനപുരതമുള്ള  രണസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ
ഡനിവനിഷനുകേളനില്നനിനലാം തമനിഴഭാടനിലന്റെ  ഭഭാഗലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വഭാസവത്തനില്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  ആവശവങ്ങളുലാം  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  പ്രകമയത്തനിലല
പ്രശങ്ങളുലാം ശതീ. എസസ്റ്റ്. ശര്മ്മേ ഉന്നയനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങളുലാം നവഭായമഭായതുലകേഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് നനിരഭാകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയനിലലങ്കനിലുലാം  ഡബനിള കറഭാളഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇക്കഭാരവത്തനില്  സതതീകേരനിക്കുന്നലതന്നഭാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  മുഖവമനനി
നമ്മുലട  ആവശവങ്ങള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടസ്റ്റ്  നനിരനരലാം  ആവശവലപടുന്നതു
ലകേഭാണസ്റ്റ് കനടനിലയടുക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്ന ശുഭഭാപ്തനി വനിശതഭാസമഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെനിനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  അടുത്ത ദനിവസലാം പതമഭാധവമങ്ങളനില് വന്നനിട്ടുള്ള
വഭാര്ത്ത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നയപരമഭായനി  തതീരുമഭാനനിചസ്റ്റ്  ഇനവന്
ലറയനില്കവലയ  സതകേഭാരവവല്ക്കരണ  പ്രകനിയയനികലയസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള
നതീക്കങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണന്നഭാണസ്റ്റ് മനസനിലഭാകുന്നതസ്റ്റ്. 29  കസഷനുകേളഭാണസ്റ്റ് ആദവ
റസൗണനില് സതകേഭാരവവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേഭാണുന്നതസ്റ്റ്.
അതനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  എറണഭാകുളവലാം  ഉളലപടുനണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി
ചൂണനിക്കഭാണനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  42  ഏക്കര്  സലലാം  ലറയനില്
വനികേസനത്തനിനഭായനി വനിട്ടുലകേഭാടുക്കഭാലമന്നസ്റ്റ് സമ്മേതനിചതഭായനി  മനസനിലഭാക്കുന. അതസ്റ്റ്
നല  കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  സതകേഭാരവവല്
ക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഭാഷണല് ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് കകേഭാര്പകറഷനുലാം
ലറയനില്കവ ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  MOU  ഒപ്പുവചസ്റ്റ്  ഭരണപരമഭായ
കേഭാരവങ്ങളനില്   കേടന്നനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  രഭാജവത്തനിലന്റെ  ആകേഭാശവലാം  കേടലുലാം  ഭൂമനിയുലാം
സതകേഭാരവ കമഖലയസ്റ്റ് തതീലറഴതനിലക്കഭാടുക്കുകേ എന്ന നയലാം അതനികവഗലാം നടക്കുകമ്പഭാള
സതകേഭാരവവല്ക്കരണ  നതീക്കലത്ത  അതനിശക്തമഭായനി  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എതനിര്ക്കുന
എനള്ളതസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള തുടര് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:   സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  പനിണറഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്  ഉദഭാരവത്കേരണലാം,  സതകേഭാരവവത്കേരണലാം,
ആകഗഭാളവത്കേരണലാം എന്നനിവയസ്റ്റ് എതനിലരയുള്ളതസ്റ്റ്. നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെകയഭാ,
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെകയഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടകമല്  ലലകേവചസ്റ്റ്  അതനിലഭാതഭാക്കുകേ,
അതനിലനതനിലര കകേരളത്തനിലല ജനങ്ങളുലാം കദശഭാഭനിമഭാനനികേളഭായ ജനങ്ങളുലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
കപഭാരഭാടുകേയഭാണസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലതലാം  നമ്മേള ഇസൗ
കപഭാരഭാടലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  കുകറക്കൂടനി  ശക്തമഭായ  തലത്തനില്  കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക
ഏകകേഭാപനിപനിചഭാണസ്റ്റ്  അവര് ഇതസ്റ്റ് ലചേയതസ്റ്റ്.  പഭാര്ലലമന്റെനിലുള്ള കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  ശതമഭാനത്തനില് 31
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ശതമഭാനലാം ഭൂരനിപക്ഷലാം മഭാതകമ   ഗവണ്ലമന്റെനിനുള്ളൂ എന്ന കേഭാരവലാം  പലകപഭാഴലാം മഭാധവമങ്ങള
മറച്ചുവയ്ക്കുനലണങ്കനിലുലാം  സഭാധരണക്കഭാരഭായ  ജനങ്ങള  അലതഭാനലാം  ശദനിക്കുന്നനിലലങ്കനിലുലാം
വസ്തുത അതഭാണസ്റ്റ്.  മൂന്നനിലലഭാന്നസ്റ്റ്  കവഭാടര്മഭാരുലട  പനിന്തുണ മഭാതമുള്ള ഒരു ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്,  28
കകേഭാടനി ജനങ്ങള കവഭാടസ്റ്റ് ലചേയഭാതനിരുന്നകപഭാഴഭാണസ്റ്റ് ഇസൗ 31 ശതമഭാനലാം കേനിടനിയലതന്നസ്റ്റ്
മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്,  കകേവല  ഭൂരനിപക്ഷലാംവചസ്റ്റ്  ലചേയഭാന്  ശമനിചഭാലുലാം  ജനങ്ങള
എതനിര്ത്തഭാലുലാം ഇതസ്റ്റ് നടക്കനില. ഇലതഭാരു  ദുര്ബലമഭായ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നതീക്കമഭാണസ്റ്റ്.
അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  സതതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിനുമുന്നനില്
പനിണറഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉണഭാകുലാം,  നമ്മേലളലഭാവരുമുണഭാകുലാം.  ഇതസ്റ്റ്  ലതറഭായ  കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്
എന്ന  കേഭാരവത്തനില്  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവമനില.  പരഭാജയലപടുത്തഭാന്  കേഴനിയണലാം.
കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആകഗഭാളവത്കേരണത്തനിലന്റെ  പ്രശങ്ങള  കേഴനിഞ
ദനിവസലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ബനില്ലുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ചേര്ച ലചേയതുലകേഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന് ഇവനിലട
ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി: സര്, ലറയനില്കവ അവഗണനലയ സലാംബനനിചസ്റ്റ് ബഹുമഭാനവനഭായ
മനനി  പറഞതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  ശക്തമഭായ  കപഭാരഭാടലാം  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്   ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് കകേഭാചസ്റ്റ് ഫഭാക്ടറനിയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് നനിരവധനി പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള
നടത്തനി.  കകേരള ഗവണ്ലമനലാം ബഹുമഭാനവനഭായ മുഖവമനനിയുലാം നമ്മുലട ലറയനില്കവ
വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  അനനിവഭാരവമഭായ  ഒരു  പ്രകതവകേ  ലറയനില്കവ  കസഭാണ്  (ലപനനിന്സുലഭാര്
കസഭാണ്)  അനുവദനിച്ചുകേനിടണലമന്നസ്റ്റ്  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദലാം
ലചേലുതനണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  ഇകപഭാഴലാം  വലനിയ  ആശങ്ക  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള
ലറയനില്കവ  ഡനിവനിഷനുകേലളത്തലന്ന  വനിഭജനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷലന്റെ
ഭഭാഗമഭായ  ലപഭാള്ളഭാചനിയുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  തനിരുലനല്കവലനിയുലാം
അവനിലടനനിനലാം  മഭാറനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള  പുതനിയ  നതീക്കലാം  ഇകപഭാള  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
മഭാതമല  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷലന്റെ  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭായ
മലാംഗലഭാപുരലാം തുറമുഖലാം ഉളലപലടയുള്ള കമഖലലയ  അവനിലടനനിനലാം മഭാറനി  ലലമസൂര്
ഡനിവനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള്ള  ഒരു  ആകലഭാചേനയുലാം  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  വളലര
വലനിയ ആശങ്കയഭാണസ്റ്റ് ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് ഇകപഭാഴള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി, കകേന്ദ്രലാം ഭരനിക്കുന്ന കേക്ഷനിയുലട അധനികേലാം ആളുകേള നമ്മുലട നനിയമസഭയനില്
ഇലലങ്കനിലുലാം  ഒരഭാലളങ്കനിലുലാം  അലാംഗമഭായനിട്ടുണകലഭാ!  ഇവര്  ഇകപഭാള  അഴനിമതനി  നടത്തഭാനുലാം
ലകേഭാള്ളമുതല്  പങ്കനിലടടുക്കഭാനുലാം  ഒലക്ക  കേഭാണനിക്കുന്ന  തഭാല്പരവത്തനിലന്റെ  ഒരലാംശലാം,
കകേരളത്തനിലന്റെ  ആവശവലാം  അലാംഗതീകേരനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്രത്തനില്  സമ്മേര്ദലാം
ലചേലുത്തനിയഭാല്  എത  നന്നഭായനിരനിക്കുലാം?  ഞഭാന്  ഒറ  കേഭാരവകമ  പറയുനള്ളൂ.  ഒരു
പദതനിയുലാം  നടപഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനിലലന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  പറയുന്നനിലലന്നസ്റ്റ്  മനനി
ഇവനിലട പറഞ. അതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ കേഴനിഞ കലഭാകേസഭഭാ സകമ്മേളനത്തനില്
പഭാലക്കഭാടനിലന്റെ  പ്രനിയലപട  എലാം.  പനി.  സഖഭാവസ്റ്റ്  എലാം.  ബനി.  രഭാകജഷസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനിലയ  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഇതസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുകമഭാ,  നനിങ്ങള  ഇതസ്റ്റ്
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ഉകപക്ഷനികചഭാ എന്നസ്റ്റ് കചേഭാദനിചകപഭാള ഒനലാം മനിണനിയനില.  ഇതഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
ലപഭാതുവഭായനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടസ്റ്റ്.  എലന്റെ കചേഭാദവലാം,  കകേന്ദ്ര-ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ
BEML-ലന്റെ  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  യൂണനിറഭാണസ്റ്റ്  പഭാലക്കഭാടുള്ളതസ്റ്റ്.   അവനിലട
സഭാധഭാരണ  കകേഭാച്ചുലാം  ലമകട്രെഭാ  കകേഭാച്ചുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാലാം.  അതുകപഭാലലതലന്ന  SAIL
സന്നദത പ്രകേടനിപനിചതഭാണസ്റ്റ്. BEML, SAIL എന്നനിവയുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്
കകേഭാചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  ബദല്  നനിര്കദശലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മുകമ്പഭാട്ടു
വയ്ക്കുകമഭാ;  കചേര്ത്തലയനില്  പ്രഖവഭാപനിക്കലപട  വഭാഗണ്  നനിര്മ്മേഭാണശഭാല  സഭാപനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുകേനിടനിയനിടസ്റ്റ് കേഭാലലാം കുകറയഭായനി. അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എവനിലട എത്തനിനനില്ക്കുന എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മനി  .    സതീക്കര്:  കചേഭാകദവഭാത്തരകവളയനില്  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കഭാന്  ഒരു  മണനിക്കൂറഭാണസ്റ്റ്
നമുക്കുള്ളതസ്റ്റ്. മറ്റുള്ള അലാംഗങ്ങളുലട  സമയലാം കൂടനിയഭാണസ്റ്റ് കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  പതീസസ്റ്റ്....

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  എലഭാ ബദല് നനിര്കദശങ്ങളുലാം വച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
ഇനനി  പുതനിയ  നനിര്കദശത്തനിലന്റെ  ആവശവമനില.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞതുകപഭാലല  പഭാലക്കഭാട്ടുള്ള
സസൗകേരവങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നത നിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഞഭാന്  വനിശദമഭായനി  പറഞ.  കേഴനിഞ
വനി.  എസസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  കേഞനിക്കുഴനിയനിലല  ഒരു  സതീല്  ഫഭാക്ടറനിയുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനികൂടനി മുന്കേലയടുത്തസ്റ്റ് കകേന്ദ്രവമഭായനി
വലനിലയഭാരു  ചേടങ്ങനില്വചസ്റ്റ്  ഒപനിട  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  പനിന്വലനിക്കുന്നതഭായുലാം
അവനിലട  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  പറഞകേഴനിഞ.  സമയലാം  കേളകയണ കേഭാരവമനില.  നമ്മേള ആ
നനിര്കദശങ്ങളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് വനിശദമഭായനി കുറചസ്റ്റ് കേഭാരവങ്ങള
പറഞ.  എലഭാലാം കചേഭാദവവമഭായനി ബനലപടതലലങ്കനിലുലാം കചേഭാദവത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് വരുന്ന
കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ജനകേതീയമഭായുലാം  ഭരണഘടനഭാപരമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എടുക്കുന്ന
ലതറഭായ നനിലപഭാടുകേളഭാണസ്റ്റ് അങ്ങയുലട ഇസൗ സലാംസഭാരത്തനിലന്റെ ചുരുക്കലമന്നസ്റ്റ് ഞഭാന്
മനസനിലഭാക്കുന.  രഭാജവലത്ത ഒന്നഭായനി കേഭാണഭാന് കേഴനിയഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ് അധനികേകേഭാലലാം
കേകസരയനിലനിരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് ആരുലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കണ.  ആരുലാം ഭയലപടുകേയുലാം
കവണ.  ഭയലപകടണ  കേഭാരവവമനില.  ഭയലപകടണ  കേഭാരവങ്ങളനില്  നമ്മേള  ലലഫറസ്റ്റ്
ലചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.  രഭാജവലത്ത  ഒന്നഭായനി  കേഭാണണലാം.  തഭാതതനികേമഭായനി  അഭനിപ്രഭായ
വവതവഭാസങ്ങളുണഭായനിലലങ്കനിലുലാം  ജവഹര്ലഭാല്  ലനഹസ്റ്റ് റു  പറലഞഭാരു  കേഭാരവമുണസ്റ്റ്
'നലമ്മേലളലഭാലാം  കവളഡസ്റ്റ്  സനിറനിസണ്സഭാണസ്റ്റ്.'  ഇനവഭാക്കഭാരഭായഭാല്  മഭാതലാം  കപഭാരഭാ,
നമ്മേള  ഓകരഭാ  സ്റ്റുഡന്റെനിലനയുലാം  ഒരു  കവളഡസ്റ്റ്  സനിറനിസണഭാക്കനി  മഭാറണലാം.  നമുക്കസ്റ്റ്
കയഭാജനിക്കഭാലാം.  പകക്ഷ  ഒരു  വഭാര്ഡനിലല  സനിറനിസണ്കപഭാലുലാം  ആകേഭാന്  കയഭാഗവതയനിലഭാലത
കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാരഭായനി  കകേന്ദ്രലാം  ഭരനിചഭാല്  ഇലതഭാലക്ക  സലാംഭവനിക്കുലാം.  ഇതസ്റ്റ്  രഭാഷതീയമഭായനിടസ്റ്റ്
പറയുന്നതല.  അവര്  തനിരുതന്നനിലലങ്കനില്  അവലര  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  വലനിയ
പതനമഭായനിരനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുന്നതുകപഭാലല  നമുക്കസ്റ്റ്  ശക്തമഭായനി
ഭരണഘടനഭാപരമഭായുലാം  ജനകേതീയമഭായുലാം  കപഭാരഭാടഭാലാം.  അതഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്
പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന്:  സര്,  തനിരുവനനപുരലാം  ലറയനില്കവ കസഷലന്റെ സമഗമഭായ
വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ് കനമലാം ലറയനില്കവ കസഷന് സഭാറലലലറഭായനി വനികേസനിപനിക്കുകേ
എനള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിലന  സലാംബനനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള  എനഭായനി  എന്നസ്റ്റ്  വനിശ ദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
മലറഭാന്നസ്റ്റ് ഏറവലാം കൂടുതല് യഭാതലചേയ്യുകേയുലാം യഭാതഭാ ലചേലവസ്റ്റ് നന്നഭായനി നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന ഒരു സലാംസഭാനമഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം.  പകക്ഷ നമുക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന ലറയനില്കവ കകേഭാച്ചുകേള
പലതുലാം ഒഭാടനി കേണലാം വന്നനിട്ടുള്ളതുലാം പഴഞ്ചനുമഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ   കകേരള ജനതകയഭാടസ്റ്റ്
കേഭാണനിക്കുന്ന വലനിലയഭാരു ചൂഷണമഭാണസ്റ്റ്. ഇസൗ കേഭാരവത്തനില് ശക്തമഭായ ഇടലപടലുകേളുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  കനരലത്ത  കചേഭാദനിച  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറഞ
കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വതീണ്ടുലാം ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. തനിരുവനനപുരലാം ഡനിവനിഷന് തലന്ന ലചേറുതഭാക്കഭാകനഭാ
ഇലഭാതഭാക്കഭാകനഭാ ശമനിക്കുന്ന കേഭാരവങ്ങലള നമ്മേള എതനിര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കനമത്തസ്റ്റ് ഒരു
ലടര്മനിനല് സഭാപനിക്കണലമനള്ള ആവശവലാം ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവനിലട നനിന്നഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  വന്നനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അകദഹലാം  അതനിനുകവണനി  എനസ്റ്റ്  മുന്കേലയടുത
എന്നസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയനില.  ഇക്കഭാരവലമലഭാലാം  ഉന്നയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മേള  ഇലതഭാനലാം
സമ്മേതനിക്കുന്നനില.  കകേരളലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നനില.  ട്രെനിവഭാന്ട്രെലാം ഡനിവനിഷന് ഇനള്ളതസ്റ്റ്
മഭാതലാം കപഭാരഭാ,  നനിലവനിലുള്ളതടക്കലാം കകേരളത്തനില് ഒരു കസഭാണ് ആണസ്റ്റ് കവണതസ്റ്റ്.
അതഭാണസ്റ്റ് നമ്മേള ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി: സര്, ലവടക്കഭാക്കനി തനനിക്കഭാക്കുന്ന സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്. പഭാളലാം ലതറനി അതനികവഗലാം ഓടുന്ന ഇസൗ
വണനിലയപറനി നമുക്കസ്റ്റ് ധഭാരഭാളലാം പറയഭാലാം.  പകക്ഷ അതസ്റ്റ് പതനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒഭാകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ്
സനിഗ്നലനിലഭാത്ത പഭാതഭാളത്തനികലയഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇലതഭാലക്ക  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കുഴപലാം  ലകേഭാണഭാലണങ്കനിലുലാം   സഭാധഭാരണക്കഭാരന്  സഞ്ചരനിക്കുന്ന   തതീവണനിയഭാത  സുരക്ഷനി
തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,  ജതീവഹഭാനനി  വരുത്തഭാവന്നതഭായ  കകേഭാച്ചുകേലളങ്കനിലുലാം  മഭാറഭാന്
ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് എലനങ്കനിലുലാം ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ? എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പനി.എ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ടനിക്കറസ്റ്റ് ഒ. ലകേ. ആകുന്നനില. ഇ.കേദ്യു. റനിലതീസനിനുകവണനി എലനങ്കനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്: സര്, വളലര ലചേറനിയ സലാംസഭാന ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കകേഭാചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാലനഭാനലാം  കേഴനിയുകേയനില.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടസ്റ്റ്  ഇലതലഭാലാം
ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ദതീര്ഘമഭായ  ലനിസസ്റ്റ്  ഇവനിലട  വഭായനിചനിലലകന്നയുള്ളൂ  എന്നഭാലുലാം
പ്രസക്തമഭായ  ഭഭാഗങ്ങള  ചുരുക്കനിപറഞ.  അതനിലനലഭാലാംകവണനി  ശക്തമഭായ  കപഭാരഭാടലാം
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. നമ്മേലളലഭാവരുലാം ലട്രെയനിനനില് യഭാത ലചേയ്യുന്നവരഭാണസ്റ്റ്. പനി.എ.-മഭാരുലട കേഭാരവലാം
റനിസര്കവഷന് കേസൗണറനില് പറഞസ്റ്റ് ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയഭാലമന്നലഭാലത നനിയമസഭവഴനി ഒനലാം
ലചേയഭാന് കേഴനിയനില. അക്കഭാരവവലാം അറനിയനിച്ചുലകേഭാള്ളുന.
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ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര്:  സര്,  ഇലതഭാലക്ക നമ്മേള ഇവനിലട കനരലത്ത ചേര്ച
ലചേയ വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു പ്രകമയലാം തലന്ന അലാംഗതീകേരനിചതഭാണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  ഒരനിക്കല്
കൂടനി ഒരു അഖനിലകേക്ഷനി പ്രതനിനനിധനി സലാംഘലത്ത അയചസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ  മനനിലയ കേണസ്റ്റ്
കകേരളത്തനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം പറയണലാം.  ഒരു പ്രഭാകദശനികേ പ്രശലാം ഉന്നയനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാന് എഴകന്നറതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള നനിലമ്പൂരനികലയസ്റ്റ് രഭാതനി 9.00 മണനിക്കസ്റ്റ് ഒരു എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്
ലട്രെയനിന് മഭാതമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  രഭാവനിലല ആ വണനി അവനിലട എതലാം.  ഒരു എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്
ലട്രെയനിന്  പകേല്  കനരത്തസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനിയഭാല്  സതീക്കറടക്കലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വളലര  ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതുകൂടനി  ശനിപഭാര്ശകേളനില്
ഉളലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് മനനി മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനികയഭാടസ്റ്റ്
ആവശവലപടഭാലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്:  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലറയനില്കവ   വനികേസനത്തനില്
വളലരകയലറ പ്രഭാധഭാനവമുള്ളതഭാണസ്റ്റ് ഗുരുവഭായൂരനില്നനിന്നസ്റ്റ് വടകക്കഭാട്ടുള്ള പഭാത. പകക്ഷ
പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  സലലമടുപസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില  അലലങ്കനില്  സലലമടുപസ്റ്റ്
നടത്തഭാന്  കേഴനിഞനിടനില.  അതനിലന്റെ  സനിതനിലയനഭാണസ്റ്റ്?  നനിലവനിലുള്ള  അലലലലന്മെനമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എനഭാണസ്റ്റ് പുതനിയ സനിതനിലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മുന്ഗണനയനില് കകേന്ദ്രത്തനില്
സമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  ലറയനില്കവ  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ  വരനികേയുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ ഒരു പ്രധഭാനലപട ലറയനില്പഭാതയഭാണസ്റ്റ് നനിലമ്പൂര്-നഞ്ചന്കകേഭാടസ്റ്റ് ലറയനില്പഭാത.
അതസ്റ്റ് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടക്കുന്ന കേഭാരവമല.  കേഭാരണലാം കേടുവഭാ സകങ്കതലാം തുടങ്ങനിയ
മറ്റു കേഭാരവങ്ങള കേര്ണഭാടകേ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അലാംഗനികേരനിക്കുന്നനില.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നനില.  ബദല്  സലലാം  കനഭാക്കഭാന്  നമ്മേള  തയഭാറഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മേള  8
കകേഭാടനി  രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ആ ലലലന്  കേര്ണഭാടകേവലാം  കകേന്ദ്രവലാം
കകേരളവലാംകൂടനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന തരത്തനില് നടപഭാക്കഭാന് നമ്മുലട ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
യഭാലതഭാരു പ്രശവമനില. നമ്മേള പൂര്ണമഭായുലാം അതനിനുകവണനി നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്: സര്, ശബരനി പഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  ഇഴഞനതീങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലറയനില്കവ   ഓവര്
ബനിഡ്ജനിനുകവണനി  ലറയനില്കവയുലട  ഭഭാഗലാം  പണനിലതങ്കനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നല്കകേണ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിടനില
എന്നഭാണസ്റ്റ്  അകനതഷനിചകപഭാള  മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചതസ്റ്റ്.  നഭായകത്തഭാടസ്റ്റ്,  മനക്കപടനി
ആര്.ഒ.ബനി.-കേളുലട കേഭാരവങ്ങളനില് ഇസൗ അവസയഭാണസ്റ്റ് നനിലനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലപരുമ്പഭാവൂരനിലുലാം
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മൂവഭാറ്റുപുഴയനിലുലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  എല്.എ.  തഹസതീല്ദഭാര്മഭാലര
നനിയമനികക്കണതുണഭായനിരുന.  അവനിലട  ഓകരഭാ  തഹസതീല്ദഭാര്മഭാലര  മഭാതമഭാണസ്റ്റ്
നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അവര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി സര്കവ്വേയര്മഭാലരകയഭാ  ഉകദവഭാഗസലരകയഭാ മറസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ
ഒനലാം ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കഭാത്തതുലകേഭാണസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇഴഞനതീങ്ങുന്ന സഭാഹചേരവ
മഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അടനിയനരമഭായനി  ശബരനി പഭാതയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണ നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  അടുത്ത കേഭാലത്തസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിതലന്ന മുന്കേലയടുത്തസ്റ്റ്   ഒരു കയഭാഗലാം  വനിളനിചനിരുന.  ആ
കയഭാഗത്തനില്  ലറയനില്കവ   ഉകദവഭാഗസരുലാം  കേളക്ടര്മഭാരുലാം  പലങ്കടുത്തനിരുന.  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനില്  കുറചസ്റ്റ്  പ്രശമുണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്  കകേഭാടയലാം  ഭഭാഗത്തഭായനിരുന.  അതസ്റ്റ്
ഏകേകദശലാം പരനിഹരനിക്കലപട്ടു. സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് വളലര ജഭാഗതകയഭാലടയഭാണസ്റ്റ്
നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലറയനില്കവയുലാം അതനിനനുസരനിച്ചുതലന്ന ആകനിലകററസ്റ്റ് ലചേയണലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  മുസരതീസസ്റ്റ് കമഖലയഭായ ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,
കേയ്പമലാംഗലലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  ഗുരുവഭായൂരനില് കപഭാകേഭാന് ലറയനില്കവ സസൗകേരവമനില.
82  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  പുതനിയ  പഭാത  ആലുവയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,
ഗുരുവഭായൂര് വലര നതീട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  നമ്മേള ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനികന്മെല് തുടര്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, കകേരളത്തനിലന്റെ പുതനിയ ലറയനില് പദതനികേളനില്
ഏറവലാം  സഭാധവതയുള്ളതസ്റ്റ്  തലകശ്ശേരനി-വമസൂര്  ലറയനില്കവയഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  സഭയനില്
കേഴനിഞ സകമ്മേളനത്തനില് ഞഭാന് കചേഭാദവലാം ഉന്നയനിക്കുകേയുലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി മറുപടനി
പറഞകപഭാള അകദഹത്തനിലന്റെ ലചേറുപകേഭാലലാം മുതല് കകേളക്കുന്ന ഒരഭാവശവമഭാണസ്റ്റ് തലകശ്ശേരനി-
വമസൂര്  ലറയനില്കവ  എനപറയുകേയുണഭായനി.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അതനിനസ്റ്റ്  മുന്ഗണന
നല്കുനണസ്റ്റ് എന്നറനിയുന്നതനില് സകനഭാഷമുണസ്റ്റ്.  കേര്ണഭാടകേത്തനിലന്റെ പ്രധഭാനലപട
ഭഭാഗങ്ങളനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്നതുലകേഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേര്ണഭാടകേ സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ബനലപട്ടുലാം  പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  ലമമ്പര്മഭാലരക്കൂടനി  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം
വരുകമ്പഭാള അതനിലന്റെ സഭാധവത കൂടനി കേണക്കനിലലടുതലകേഭാണ്ടുലാം തലകശ്ശേരനി-വമസൂര്
ലറയനില്കവ യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കഭാനുള്ള ഒരു തതീവ്രപ്രയതലാം നടതകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അതതീവ തതീവ്രയതമഭാണസ്റ്റ് നടത്തനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എതനിര്ലപഭാനലാം വന്നനിടനില.   അനുകൂലനിച
മടഭാണസ്റ്റ് കേഭാണുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലനതനിരഭായനി ചേനില ക്ഷുദ്രശക്തനികേലള ഇളക്കനിവനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയുള്ള  ശമങ്ങള  കകേരളത്തനിലന്റെ  ചേനില  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നടന,  അലതഭാലക്ക
ലതറഭാലണന്നസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ്  കബഭാധവലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുന്  പ്രകയഭാറനിറനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  തലകശ്ശേരനി-
വമ സൂര് ലറയനില്കവ വലന് എന്നഭാണസ്റ്റ് അറനിയഭാന് കേഴനിഞതസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന്:  സര്,  തലകശ്ശേരനി-വമ സൂര്  ലറയനില്കവ പഭാത
കപഭാലല കകേരളലാം നനിരനരലാം ആവശവലപടുന്നതഭാണസ്റ്റ് നഞ്ചകങ്കഭാടസ്റ്റ്, വയനഭാടസ്റ്റ്, നനിലമ്പൂര്
ലറയനില്കവ പഭാത. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം രകണഭാ മൂകന്നഭാ തവണ
ഉകദവഭാഗസതല  ചേര്ച  കേര്ണഭാടകേ  ഗവണ്ലമനമഭായനി  നടത്തനി.  സര്ക്കഭാരുകേള
തമ്മേനില് ചേര്ച നടത്തനി ഇസൗ പ്രശത്തനിനസ്റ്റ് കവഗത വര്ദനിപനിക്കഭാന് പരനിശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ചേര്ച നടതന്നതനില് പ്രയഭാസലമഭാനമനില.
അക്കഭാരവലാം  ഇസൗ  സഭയനില്  എതകയഭാ  തവണ  പറഞനിരനിക്കുന.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനികന്റെതടക്കലാം  നഭാലസ്റ്റ്  സബ്മനിഷനുകേള  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇകപഭാള അതസ്റ്റ് വതീണ്ടുലാം ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവത്തനില് കേര്ണഭാടകേ ഗവണ്ലമനലാം
വനലാം വകുപ്പുലാം കയഭാജനിക്കുന്നനില. കേടുവഭാ സകങ്കതത്തനിലൂലട കപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില. ബദല്
റൂടസ്റ്റ് നമ്മേള ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. നമുക്കസ്റ്റ് പ്രശലമഭാനമനില.  നമ്മേള എനനിനുലാം
തയഭാറഭാണസ്റ്റ്.  അലതലഭാവരുലാം മനസനിലഭാക്കനിയഭാല് മതനി.  വയനഭാടനില് ഹര്ത്തഭാല് നടകത്തണ
ആവശവലമഭാനമനില. എനനിനഭാണസ്റ്റ് ഹര്ത്തഭാല് നടതന്നതസ്റ്റ്? ആര്ലക്കതനിരഭായനിടഭാണസ്റ്റ്?  ഇതസ്റ്റ്
നടക്കരുലതന്നസ്റ്റ്  ആഗഹമുള്ളവര്  'ആടനിന്കുടനിലയകപഭാലല  അഭനിനയനിക്കുകേയുലാം  ലചേന്നഭായലയ
കപഭാലല  ലപരുമഭാറുകേയുലാം'  ലചേയ്യുന  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പ്രശലാം.  ഇലതഭാലക്ക  എനനിക്കുലാം
ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം  നന്നഭായനി  മനസനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തലകശ്ശേരനി-വമസൂര്  ലറയനില്പഭാത
അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണന്ന തരത്തനില് റനികപഭാര്ലടഭാലക്ക വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുണഭാക്കനിയവര് എത
വലനിയ മഹഭാന്മെഭാരഭാലണങ്കനിലുലാം  സതവമല  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  രണ്ടുലാം കവണലമനതലന്നയഭാണസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  ഇസൗ  നഭാടനിലന്റെയുലാം  അഭനിപ്രഭായലാം.  രണനിനുലാംകവണനി  കപഭാരഭാടുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനുസരനിചസ്റ്റ്  നമ്മേള  ലചേയ്യുലാം.  ഒറലക്കടഭായനി
നനിന്നഭാല് മതനി.

വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയുലട വഭാണനിജവവല്ക്കരണലാം

2 (*92) ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ്:
 ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജസ്റ്റ്:

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്:
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയുലട  വഭാണനിജവവല്ക്കരണലാം  അറനിവകനടുന്നവലരയുലാം
രക്ഷനിതഭാക്കലളയുലാം  കേടലക്കണനിയനിലഭാക്കുലമന്നതനിനഭാല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലലയ
ശരനിയഭായ  ദനിശയനികലയസ്റ്റ്  നയനിക്കഭാന്  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനില്  ഇടലപടഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭായവലര സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  ഇസൗ പദതനിക്കഭായനി  എത തുകേയഭാണസ്റ്റ്
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

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

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയുലട  വഭാണനിജവവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ്  തുടര്ചയഭായനി
വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ എടുത്തസ്റ്റ് കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം ജപ്തനി ഭതീഷണനി കനരനിടുകേയുലാം
ലചേയുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  16-5-2017-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  65/17
ധന.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  സഹഭായ  പദതനി
(Education Loan Repayment Support Scheme) പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ എടുത്തസ്റ്റ് കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം ജപ്തനി ഭതീഷണനി
കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  16-5-2017-ലല  സ.ഉ.(പനി)
നമ്പര്  65/17 ധന.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ഒരു വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ
പദതനി  (Education  Loan  Repayment  Support  Scheme)  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്തവലര  രണസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗമഭായനി
തനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (i)  നനിഷനിയ  അക്കസൗണഭായനി  മഭാറനിയനിടനിലഭാത്ത  തനിരനിചടവള്ള  സഭാന്കഡര്ഡസ്റ്റ്
അക്കസൗണ്ടുകേള  (Non-NPA/Standard  Account)  (ii)  31-3-2016-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്
മുടങ്ങനിയ നനിഷനിയ അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയ വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പകേള.  നനിഷനിയ അക്കസൗണഭായനി
മഭാറനിയനിടനിലഭാത്ത  (ലറഗുലര്  അക്കസൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്)  9  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  വഭായ്പ  എടുത്ത
1-4-2016-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  ചുവലട  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ള ലഷഡഡ്യൂള
പ്രകേഭാരലാം വഭായ്പ തനിരനിചടവനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്:

അനുപഭാതലാം

വര്ഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വഭായ്പ എടുത്തയഭാള

1-ാം വര്ഷലാം 90% 10%

2-ാം വര്ഷലാം 75% 25%

3-ാം വര്ഷലാം 50% 50%

4-ാം വര്ഷലാം 25% 75%

തനിരനിചടവസ്റ്റ് മുടങ്ങനി  2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് നനിഷനിയ അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയ
4  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള  കലഭാണുകേളനില്  ബഭാങ്കുകേള  പലനിശ  മുഴവനഭായനി
എഴതനിത്തള്ളഭാന്  തയഭാറഭാലണങ്കനില്  വഭായ്പലയടുത്ത വനിദവഭാര്തനി  ഒറത്തവണയഭായനി
ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്ന തുകേയുലട  40  ശതമഭാനലാം മുന്കൂറഭായനി അടയ്ക്കുന്നപക്ഷലാം ബഭാക്കനിയുള്ള 60
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ശതമഭാനലാം തുകേ അടചസ്റ്റ് കലഭാണ് കകഭാസസ്റ്റ് ലചേയഭാന് സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  4
ലക്ഷത്തനിനുകമല്  9  ലക്ഷലാം രൂപവലര വഭായ്പഭാ തുകേയുള്ള  2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്
നനിഷനിയ അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയ വഭായ്പകേളനില് ബഭാങ്കുകേള ഒരു പ്രകതവകേ പഭാകക്കജസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില് മുതല് തുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  2,40,000
രൂപ) ഒടുക്കനി കലഭാണ് കകഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്യുവഭാന് സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ എടുത്ത വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് സനിരമഭായനി  മഭാനസനികേകമഭാ/
ശഭാരതീരനികേകമഭാ  ആയ  വവകേലവലാം  സലാംഭവനിചഭാല്  വഭായ്പഭാതകേ  മുഴവന്  സര്ക്കഭാര്
അടയ്ക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം  2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ
എടുത്ത വനിദവഭാര്തനികേള  ഉത്തരവനില്  പറയുന്ന നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി
കയഭാഗവതയുലണങ്കനില് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ് കലഭാണ് എടുത്ത ബഭാങ്കസ്റ്റ് ശഭാഖയനിലഭാണസ്റ്റ്.
ബഭാങ്കസ്റ്റ്  കയഭാഗവതയുള്ള  അകപക്ഷകേള  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായ  സലാംസഭാനതല
ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ് സമനിതനിക്കസ്റ്റ് വകേമഭാറുകേയുലാം സലാംസഭാനതല ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ് സമനിതനി ധനകേഭാരവ
വകുപസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്ന പുതനിയ കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖന ലപ്രഭാകപഭാസല് ഓണ്വലനഭായനി ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനികക്കണതുമഭാണസ്റ്റ്.

ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
elrs.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടലനിലൂലട  ഓണ്വലനഭായഭാണസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്.  4-8-2017  മുതല്  പ്രസസ്തുത  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി 31-10-2017
വലരയഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത കപഭാര്ടല്വഴനി അകപക്ഷകേള ലഭനിചകശഷലാം ആയതനിനുകവണനി
വരുന്ന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം എതയഭാലണന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി ആനുകൂലവലാം തഭാലഴ
പറയുന്ന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്:

• ഇന്ഡവയനില് അലാംഗതീകൃത വനിദവഭാലയങ്ങളനില് അലാംഗതീകൃത കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്
പഠനിച വനിദവഭാര്തനികേളകക്ക ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.

• മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്/എന്.ആര്.ലഎ.  കേതഭാടയനില് പഠനിച വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുകേയനില.  എന്നഭാല്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
കേതഭാടയനില്  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴസ്റ്റ്  പഠനിച  വനിദവഭാര്തനികേള  ഇസൗ
പദതനിപ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലവത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.

• ആകരഭാഗവ  കേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ  മരണമടഞതുമൂലകമഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
ഇളവസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുലാം.  അലഭാത്ത  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കുന്നതല.
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• 1-4-2016-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ അര്ഹരഭായ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  അവധനിക്കുകശഷമുള്ള  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  90  ശതമഭാനലാം, 75  ശതമഭാനലാം, 50  ശതമഭാനലാം,
25  ശതമഭാനലാം  എന്നതീ  നനിരക്കനില്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

• കകേരളത്തനിലല എലഭാ ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ് ലകേഭാകമഴവല് ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ
എടുത്തസ്റ്റ്  ഇന്ഡവയനിലല  അലാംഗതീകൃത  ലപ്രഭാഫഷണല്/ലടകനിക്കല്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട
ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

• 31-3-2016-കനഭാ അതനിനുമുകമ്പഭാ നനിഷനിയ ആസനിയഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ള
കലഭാണ് അക്കസൗണ്ടുകേള കകഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് 4 ലക്ഷലാം രൂപ
വലരയുള്ള വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ് വഭായ്പഭാതുകേയുലട  60  ശതമഭാനവലാം  4
ലക്ഷത്തനിനുകമല് 9 ലക്ഷലാം വലരയുള്ള വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേ
യഭായനിട്ടുള്ള വഭായ്പഭാതുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  2,40,000
രൂപ വലര) സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

• ഇസൗ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  ആദവലത്ത  ഗഭാജുകവറസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ്  ഗഭാജുകവറസ്റ്റ്/
ഡനികപഭാമഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരനിക്കല്  മഭാതകമ  ആനുകൂലവലാം
ലഭവമഭാക്കുകേയുള്ളൂ.

ശതീ.  കേഭാരഭാടസ്റ്റ്  റസഭാഖനിനുകവണനി  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  കേടലക്കണനിയനിലഭായ
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം പുതുജതീവന് നല്കുന്ന വളലര മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
ഒരു പദതനിയഭാണസ്റ്റ് 900 കകേഭാടനി രൂപയുലട വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് പദതനി.
ഇസൗ പദതനി പ്രകയഭാഗത്തനില് വരുകമ്പഭാള കകേരളത്തനിലല പല നഭാഷണവലസ്ഡസ്റ്റ്
ബഭാങ്കുകേളുലാം ഇസൗ കേഭാരവത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന നനിലപഭാടനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായ
നനിലപഭാടല എടുക്കുന്നലതനള്ള ചേനില പരഭാതനികേള ഉയര്നവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാങ്കുകേള
എതകത്തഭാളലാം  ഇസൗ  പദതനിയുമഭായനി  സഹകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്  എന്നതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  ഇന്ഡവയനില്  ആദവമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലമഭാരു
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. തുടര്ചയഭായ ചേര്ചകേളക്കുകശഷമഭാണസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എല്.ബനി.സനി.-യനില്
ഇങ്ങലനലയഭാരു തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്  ഇസൗ പദതനിയുലട
കലഭാഞ്ചനിലാംഗസ്റ്റ് വന്ന ദനിവസലാംതലന്ന (4-ാം തതീയതനി) ബഭാങ്കുമഭായനി ബനലപട എലഭാ പ്രധഭാനലപട
ഉകദവഭാഗസരുലാം  വന്നനിരുന.  ബഭാങ്കുകേള  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വളലരയധനികേലാം  നന്നഭായനി
സര്ക്കഭാരുമഭായനി സഹകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭാണനിജവവല്ക്കരണത്തനിലനതനിരഭായനി
വളലര  ശക്തമഭായ  വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത്ത  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന്
കനതൃതതലാം  നല്കുന്ന   സര്ക്കഭാര്  സതതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല  സതഭാശയ  കമഖലയനില്
ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ഏറവലാം  വലനിയ  നതീതനിനനികഷധമഭാണസ്റ്റ്  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട  ദഭാരുണമഭായ
അനവലാം.  ആ വനിഷയത്തനില് പകേല് സമയലാം ഇരയ്ലക്കഭാപലാം നനില്ക്കുകേയുലാം രഭാതനി
മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ കകേസസ്റ്റ് ഒതതതീര്പഭാക്കഭാന്കവണനി നഭാണലാംലകേട നനിലപഭാടസ്റ്റ് സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  കനതഭാവഭാണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  മുന്മനനിയഭായനിട്ടുള്ള  ശതീ.  ലകേ.
സുധഭാകേരന്......(ബഹളലാം).....ഈ  വനിഷയത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച്ചു.  ........(ബഹളലാം)........എനഭാണസ്റ്റ്  പ്രശലാം.  ഞങ്ങള  യഭാഥഭാര്തവമഭാണസ്റ്റ്
പറയുന്നതസ്റ്റ്. സതഭാശയ കമഖലയനിലല അനതീതനിയുലാം അധഭാര്മ്മേനികേതയുലാം മറസ്റ്റ് ആശഭാസവകേരമലഭാത്ത
പ്രവണതകേളുലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം ഇകന്റെണല് അസലസ്മെനമഭായനി ബനലപട പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  ജസനിസസ്റ്റ്  ദനികനശന്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
എകപഭാള  ലഭവമഭാകുലാം; ആ റനികപഭാര്ടനികന്മെല്  എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കഭാന്
കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്? .......(ബഹളലാം).........

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  ജസനിസസ്റ്റ്  ദനികനശന് കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
എകന്നയഭാകുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പറുലട പ്രധഭാന കചേഭാദവലാം.  ആദവലാം  നഭാലസ്റ്റ്
മഭാസലത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള രണസ്റ്റ് മഭാസലാം
കൂടനി ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അടുത്തമഭാസലാം അവസഭാനലാം കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വനിശദമഭായനി  പഠനിചസ്റ്റ്  സതഭാശയ
കമഖലയനിലല  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  ദനിശഭാകബഭാധമുള്ള,
ശഭാസതീയമഭായ നനിലപഭാടസ്റ്റ് സതതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില് വളലര
ശകദയമഭായ  ഒരു  ചുവടുവയ്പഭാണസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  വഭായ്പ  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുന്നതനിലൂലട
ഇവനിലട  നടപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  14  വയസ്സുവലരലയങ്കനിലുലാം  നനിര്ബനനിതവലാം  സസൗജനവവലാം
സഭാര്വ്വേതനികേവമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  നല്കേണലമന്നതസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്  മഭാതമഭാണസ്റ്റ്
നടപഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  1957-ലലയുലാം  1967-ലലയുലാം  ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമനകേളഭാണസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ്  സസൗജനവമഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  ആ  അടനിത്തറയനില് നനിനലകേഭാണസ്റ്റ് ഈ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സതതീകേരനിച  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നടപടനിയുലട  തുടര്ചലയന്ന  നനിലയനില്  വനിദവഭാഭവഭാസ
കമഖലയസ്റ്റ് നഭാലാം ലകേഭാടുക്കുന്ന പ്രഭാധഭാനവത്തനിലന്റെകൂടനി പശ്ചഭാത്തലത്തനില് അര്ഹതയുലാം
അഭനിരുചേനിയുമുള്ള വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് എലഭാ തലലാംവലരയുലാം  സസൗജനവ വനിദവഭാഭവഭാസലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാംകുറനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്: സര്, സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സങ്കല്പമനുസരനിചസ്റ്റ്
12-ാം കഭാസ്സുവലര സഭാര്വ്വേതനികേവലാം സസൗജനവവമഭായ വനിദവഭാഭവഭാസലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ശമനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  കേഭാരവങ്ങള സര്ക്കഭാര് എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേതലങ്ങളുലാം വളലര
വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന് ശമനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത അണ്-എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂള

അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  പല  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കുറഞ  കവതനമഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.

മൂവഭായനിരത്തനിലധനികേലാം അണ്-എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലഭായനി അനദവഭാപകേരടക്കലാം ഒന്നര

ലക്ഷകത്തഭാളലാംകപര്  കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.  ഉയര്ന്ന കവതനലാം ആവശവലപടുന്നവലര

പനിരനിച്ചുവനിടുകേകയഭാ ലതഭാഴനില്പരമഭായനി പതീഡനിപനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന.  ഈ ചൂഷണലാം

അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് ശക്തമഭായ നനിയമങ്ങളുലാം നടപടനികേളുലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് സതതീകേരനി

ക്കഭാനഭാകുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ് : സര്, സര്ക്കഭാര് കനരലത്ത ഈ സഭയനില്ത്തലന്ന

ഇക്കഭാരവലാം  വവക്തമഭാക്കനിയതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  കമഖലയനില്  നനിരവധനി  തരത്തനിലുള്ള  ചൂഷണങ്ങള

നടക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഒരു ബനില് തയഭാറഭാക്കുന്ന പ്രകനിയയനിലഭാണസ്റ്റ്

ഇകപഭാള വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപസ്റ്റ്. 

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: സര്, ഈ സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ

യജ്ഞത്തനിലൂലട ഒരു പുതനിയ കേഭാലഘടത്തനികലയസ്റ്റ് വരനികേയഭാലണന്നസ്റ്റ് പറയഭാതനിരനിക്കഭാനഭാകേനില.

ചുരുങ്ങനിയ  സമയലാംലകേഭാണ്ടുതലന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  വലനിയ  മഭാറങ്ങളുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇനവയനില്  ആദവമഭായനി  കലഭാണ്  ലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  കുടനികേലള  സഹഭായനിക്കുകേലയന്ന  വവതവസമഭായ

നടപടനി  സതതീകേരനിചതനിലൂലട  മലറഭാരു  വലനിയ  ചുവടുവയ്പഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഇത്തരത്തനില് കലഭാലണടുത്തസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേലള സഹഭായനിക്കഭാലനന്ന രതീതനിയനില്

ഇടനനിലക്കഭാര്  വന്നസ്റ്റ്  അവരുലട  കേമ്മേതീഷന്കൂടനി  ഫതീസനിനകേത്തസ്റ്റ്  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  ബനില്

ലകേഭാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം പല കകേഭാകളജുകേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതസ്റ്റ് കുടനികേളക്കസ്റ്റ്

കൂടുതല് ഭഭാരമുണഭാക്കുകേയുലാം അനര്ഹലര അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കേയറനിവനിടുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്

ഇടയഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനനസ്റ്റ് ലചേയഭാന് കേഴനിയുലാം;  അകതഭാലടഭാപലാം നലലഭാരു കേരനിയര്

വഗഡന്സസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കഭാന് എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലചേയഭാനുകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ് : സര്, സതഭാശയ കമഖലകേളനിലുലാം അണ്-എയ്ഡഡസ്റ്റ്

കമഖലകേളനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  നതീതതീകേരനിക്കഭാനുലാം

നവഭായതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയഭാത്ത  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനണസ്റ്റ്.  ഈ

പ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം  വളലര  വനിശദമഭായനി  പഠനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ജസനിസസ്റ്റ്

ദനികനശന് കേമ്മേതീഷലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. രണസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് ആ കേമ്മേതീഷന്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുലാം.  എലഭാ  പ്രശങ്ങളുലാം  വളലര  വനിശദമഭായനി  പഠനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്

നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ആ പഠനത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് ഈ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

എലഭാ നടപടനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്    : സര്,  എലന്റെ  ബഹുമഭാനവ  സുഹൃത്തസ്റ്റ്  യുവ  എലാം.എല്.എ.
ശതീ. റനി.  വനി.  രഭാകജഷനിനസ്റ്റ് സുധഭാകേരകപടനി കൂടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ....(… ബഹളലാം)......സതതകവ
സസൗമവനഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനി  കസര്  ബഹനിഷ്കരനിച  അദവഭാപകേകരഭാടസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച
ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  ജനഭാധനിപതവവനിരുദവലാം  കകേട്ടുകകേളവനിയനിലഭാത്തതുമഭാണസ്റ്റ്.  വടക്കുനനിന്നസ്റ്റ്
വരുന്ന ജഭാഥ ലതകക്കഭാട്ടുലാം ലതക്കുനനിന്നസ്റ്റ് വരുന്ന ജഭാഥ വടകക്കഭാട്ടുലാം കപഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പണസ്റ്റ്
പറയുന്നതുകപഭാലല  ലതക്കുവടക്കഭായനി  അദവഭാപകേലര  ഓടനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പകേരലാം  ഈ  അദവഭാപകേകരഭാടസ്റ്റ്  ജനഭാധനിപതവ  രതീതനിയനില്  ചേര്ച  ലചേയസ്റ്റ്  അവരുലട
പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  ഈ  കചേഭാദവവമഭായനി  ബനലപട  ഒരു
കചേഭാദവമല  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  കചേഭാദനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എങ്കനിലുലാം  ഞഭാന്  മറുപടനി
പറയഭാലാം. കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ 14 മഭാസങ്ങളഭായനി അദവഭാപകേ രലാംഗലത്ത നനിരവധനി
പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാലാം  ഞഭാന്  എടുതപറയുന്നനില.
അവസഭാനലാം  1:40  എന്ന കറകഷവഭാ ഉളലപലട അദവഭാപകേലര സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  നനിരവധനി  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിച്ചുകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  മഭാതമല  കകേരളത്തനിലല
വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ആധുനനികേവത്കേരണലാം  നടക്കഭാന്  കപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല
വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖല വഹലടക്കഭായനി മഭാറഭാന് കപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്. ഈ സഭാഹചേരവത്തനില്
അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം ആവശവമഭാകണഭാ അലകയഭാ എനള്ളതനിനസ്റ്റ് ഈ സഭ
ഉത്തരലാം  പറകയണതഭാണസ്റ്റ്.  ഏറവലാം  നല  വനിദവഭാര്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ഏറവലാം  നല  അദവഭാപകേന്.
അദവഭാപകേലന്റെ ചുമതല പഠനിക്കലഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് മഭാതകമ നല അദവഭാപകേനഭാകൂ.
ഞഭാനുലാം ഒരു അദവഭാപകേനഭായനിരുന.  കസര് കയഭാഗലാം അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ്. അദവയന വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാളതലന്ന കസര് കയഭാഗലാം നടക്കണലാം.  QIP
എന്ന  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  അദവഭാപകേ  സലാംഘടനകേളുലാം  കചേര്ന്നഭാണസ്റ്റ്
കസര് കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേ. ബഹനിഷ്കരനിച അദവഭാപകേ സലാംഘടനകേളടക്കമനിരുന്നസ്റ്റ്  QIP-ല്
കേഴനിഞ  5-ാം  തതീയതനി  കസര്  കയഭാഗലാം  നടത്തഭാന്  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  തതീരുമഭാനനി
ചതഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ് കസര് കയഭാഗലാം ബഹനിഷ്കരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങള  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  അര്പനിചനിരനിക്കുന്ന
വനിശതഭാസകത്തഭാടുള്ള  ഒരു  ലവല്ലുവനിളനിയഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  കേഭാണുന്നതസ്റ്റ്.  അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്ന  പരതീശതീലനത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  അദവഭാപകേര്  വനിട്ടുനനില്ക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ഈ
നനിയമസഭയനില് ആരുലാം പറയരുതസ്റ്റ്.  ഒറലക്കടഭായനി പരനിശതീലനത്തനിനസ്റ്റ്  അദവഭാപകേര്
തയഭാറഭാകേണലമന്നസ്റ്റ്  പറയണലാം.  ഇതസ്റ്റ്  എലഭാ  സലാംഘടനകേളുലാം  ഒന്നനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചതഭാണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ  മനിനനിടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എലന്റെ  കേയനിലുണസ്റ്റ്.  5-ാം  തതീയതനി  എന്നതസ്റ്റ്  ബഹനിഷ്കരനിച
സലാംഘടനകേള ഒരഭാഴ്ച മുമ്പസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചതഭാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം, എലഭാ വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്
ലഡയസ്റ്റ് സനിലുലാം അഞ്ചുദനിവസലാം തുടര്ചയഭായനി വരുന.  അകപഭാള ഒരു കേണ്സന്സസസ്റ്റ്
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കവണലമനള്ളതുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് എലഭാവലരയുലാം വനിളനിചസ്റ്റ്  5-ാം തതീയതനി നടത്തഭാലമന്നസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.  പനിലന്ന ബഹനിഷ്കരനിചതസ്റ്റ് എനനിനഭാലണന്നസ്റ്റ് മനസനിലഭാകുന്നനില.  ഇതസ്റ്റ്
തുടരഭാതനിരനിക്കഭാന് നനിയമസഭ ഒറലക്കടഭായനി ശബ്ദമുയര്കത്തണതുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസത്തനില്
ജനങ്ങള അര്പനിച  വനിശതഭാസലാം  യഥഭാര്ത  വനിശതഭാസലാം  തലന്നയഭാലണന്നസ്റ്റ്  അവലര
കബഭാധവലപടുത്തഭാനുള്ള ചുമതല നമുക്കുലാം അദവഭാപകേര്ക്കുമുണസ്റ്റ്.  ഈ വര്ഷലാം നമ്മേള
അതസ്റ്റ് നലതുകപഭാലല പുലര്കത്തണതുണസ്റ്റ്.

ശതീമതനി ഇ  .    എസസ്റ്റ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ പരനിപഭാടനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി അങ്ങസ്റ്റ് നടതന്ന വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള അഭനിനനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഞഭാന്
ഇസൗ  അവസരലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പയുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
കസറസ്റ്റ് ലലവല് ബഭാകങ്കഴസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി 60%  മഭാര്ക്കുള്ള കുടനികേളക്കുമഭാതകമ വനിദവഭാഭവഭാസ
വഭായ്പ ലകേഭാടുക്കൂ എന്ന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് നനിരവധനി
വനിദവഭാര്തനി-വനിദവഭാര്തനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  കലഭാണ്  നനികഷധനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  ബഭാങ്കുകേളുലട
ഭഭാഗതനനിനണഭാകുനണസ്റ്റ്.  60%  എനപറയുന്നതസ്റ്റ്  അഗനികഗറഭായനി  മൂന്നസ്റ്റ്  വനിഷയങ്ങളക്കുലാം
ഒന്നനിച്ചു  കേനിടനിയഭാല്  കപഭാരഭാ,  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിനുലാം  ലവകവ്വേലറ  60%  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കവണലമനള്ള  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്  ബഭാങ്കുകേള  സതതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.സനി/എസസ്റ്റ്.ടനി.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കുടനികേളക്കുലാം  പനികന്നഭാക്ക  കമഖലയനില്  നനിനള്ള  കുടനികേളക്കുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇലതഭാരു തടസമഭാകുന്നതുലകേഭാണസ്റ്റ് ഇസൗ നനിയമലാം
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗതനനിന്നസ്റ്റ് ഉണഭാകുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  ഇവനിലട  കലഭാണ് റതീ-കപലമന്റെസ്റ്റ്  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്
സതീമനിലനക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.  അതുകപഭാലല  കലഭാണ് ലഭനിക്കഭാലത വരുന്ന ഏലതങ്കനിലുലാം
പ്രധഭാനലപട  പ്രശങ്ങളുലണങ്കനില്,  അതസ്റ്റ്  യഥഭാര്തത്തനില്  അനുവദനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്
എനലണങ്കനില്  ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  ശദയനില്ലപടുത്തഭാന്
ശദനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി: സര്, ചേനില യൂണനികവഴനിറനികേള അനുവദനിച പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  സഹകേരണ  കമഖലയനികലതസ്റ്റ്
ഉളലപലടയുള്ള ചേനില സഭാപനങ്ങള കകേഭാടതനിയനില്കപഭായനി അവര്ക്കസ്റ്റ് അനുകൂലമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള  സമ്പഭാദനിച്ചു.  ഇസൗ  സനിലാംഗനിള  ലബഞ്ചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനത്തനിലനതനിലര  സര്ക്കഭാര്
അപതീല്  കപഭാലയങ്കനിലുലാം  ഫുള  ലബഞ്ചസ്റ്റ്   അതസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം  നനിരഭാകേരനിച്ചു.  അതനിനുള്ള
ഓര്ഡറനില്  കകേഭാടതനി  പറഞതസ്റ്റ്  Creating  or  continuing  with  the  scarcity
situation only undermines education and deprives the people of their needs.
It is the students and  their parents and also their guardians,  who would
decide where to go, which course they would follow, and which college is
ideally suited for the student.  In such matter,  the Government should have
a  restrained  approach.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത
യൂണനികവഴനിറനി അലാംഗതീകേരനിച ഇതുകപഭാലലയുള്ള കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുകമഭാ?
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ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരവത്തനില്
നലതുകപഭാലല ശദനിക്കണലമനള്ള അഭനിപ്രഭായമഭാണസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനുള്ളതസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലല  പസസ്റ്റ്  ടു  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  42,000  സതീറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അകതസമയലാം  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്  സതീറസ്റ്റ്  കേനിടഭാത്ത  കുടനികേളുമുണസ്റ്റ്.
അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  10%  സതീറസ്റ്റ്  വര്ദനിപനികക്കണനിവന.  കകേരളത്തനില്  കകേഭാഴസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നതനില്  അശഭാസതീയതയുള്ളതുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  42,000  സതീറ്റുകേള
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേളനില്  50,000-
ത്തനിലധനികേലാം സതീറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ് ഒഴനിഞ കേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇകപഭാള അതനികനക്കഭാള കൂടുതല്
ഒഴനിവണസ്റ്റ്.  കുറച്ചുകൂടനി  കുടനികേള  വരുലമന്നസ്റ്റ്  കേരുതുന.  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  50,000
സതീറ്റുകേലളങ്കനിലുലാം  കകേരളത്തനിലല  സതഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില്  ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
സതഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല ആര്ട്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാഴ്സുകേളനിലുലാം ബനി.കകേഭാലാം. കകേഭാഴസ്റ്റ്
ഒഴനിലകേയുള്ള  മലറലഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളനിലുലാം ഇകപഭാള  സതീറസ്റ്റ്  ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കപഭാളനിലടകനിക്കനില്  കേഴനിഞ  തവണ  809  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞകേനിടന.
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള,  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്,  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  എന്നനിവ
ലയഭാഴനിലകേ  സതഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിലലലഭാലാം  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇസൗ സഭാഹചേരവത്തനില് കകേഭാടതനി നനിരതീക്ഷണലാം മുഖവനിലയ്ലക്കടുത ലകേഭാണ്ടുതലന്ന
കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  പസസ്റ്റ്  ടു  കകേഭാഴ്സുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  വലനിലയഭാരു  പഠനലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് റതീ-അകറഞ്ചസ്റ്റ് ലചേയ്തുലകേഭാണസ്റ്റ് ബഭാക്കനിയുള്ള സതീറസ്റ്റ്
എങ്ങലന എലഭാവര്ക്കുലാം ലഭവമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലമനള്ള വനിശദമഭായ പഠനലാം നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഈ അനുഭവത്തനിലന്റെയുലാം  കകേഭാടതനി  നനിരതീക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം  ലവളനിചത്തനില് ഇസൗ  കകേഭാഴ്സുകേള
എങ്ങലന നല്കേണലമനള്ളതസ്റ്റ് സലാംബനനിച പഠനലാം നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ജസനിസസ്റ്റ് ദനികനശന്
കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വരഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം  ലവളനിചത്തനില്
കകേഭാഴ്സുകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ് വളലര വനിശദമഭായ ഒരു മഭാസര് പഭാന്തലന്ന തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്: സര്, വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് മനസനിലഭാക്കനിയ
ഒരുകേഭാരവലാം,  തമനിഴഭാടനിലുലാം,  കേര്ണഭാടകേയനിലുലാം  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഇതുകപഭാലുള്ള കലഭാണ് എടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു ലലപസ ആരുലാം ഇതുവലര തനിരനിചടചനിടനില.
മഭാതമല ഇസൗ കലഭാണനിലന്റെ ഒരു പ്രകതവകേത ഇതനിനഭായനി  ലകേഭാളഭാററല് ലസകേഡ്യൂരനിറനി
ബഭാങ്കനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആവശവലപടഭാന്  പഭാടനില  എന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  കകേരളത്തനിലല
ബഭാങ്കുകേള ലകേഭാളഭാററല് ലസകേഡ്യൂരനിറനി വഭാങ്ങനിയനിടഭാണസ്റ്റ് കലഭാണ് ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആ
ലകേഭാളഭാററല് ലസകേഡ്യൂരനിറനി ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ് രക്ഷനിതഭാക്കലള ബഭാങ്കുകേള പതീഡനിപനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഇസൗ  ലലപസ  പനിരനിലചടുക്കുകേയുലാം  തമനിഴഭാടനിലലയുലാം
കേര്ണഭാടകേയനിലലയുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  കലഭാബനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭായനി  ബഭാങ്കുകേള
നനിലപഭാലടടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി, തമനിഴഭാടനിലുലാം കേര്ണഭാടകേയനിലുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ കലഭാണ് ഇനത്തനില് എത പണലാം തനിരനിചടചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അകനതഷനിചഭാല്
ഇതനിലന്റെ  സതവഭാവസ  ലവളനിചത്തസ്റ്റ്  വരുലാം.  ഇസൗ  കേഭാരവലാം  അങ്ങയുലട  ശദയനില്
ലപടുതകേയഭാണസ്റ്റ്.
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ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  അതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടുത്തനിയതഭാണസ്റ്റ്.  കചേഭാദവമല

കചേഭാദനിചതസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീക്കര്  : *93-ാം നമ്പര് കചേഭാദവവമഭായനി  *100, *114  എന്നതീ നമ്പര് കചേഭാദവങ്ങള

കബസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനവരഭായ ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു, ലകേ. സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് എന്നതീ

അലാംഗങ്ങള കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കബനിലാംഗസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന.  മൂന്നസ്റ്റ് കചേഭാദവങ്ങളക്കുമഭായനി

ബഹുമഭാനലപട മനനിക്കസ്റ്റ് ഒരുമനിചസ്റ്റ് ഉത്തരലാം പറയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് വഭായ്പ

3 (*93) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില്  :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്  :

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി. കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കവഗതയനിലഭാത്തതനിനഭാല് കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച വഭായ്പയനില്  300  കകേഭാടനി  രൂപ

പനിന്വലനിക്കുനലവന്നതസ്റ്റ് വസ്തുതയഭാകണഭാ  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി. രണഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേള

ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;  അതനിനസ്റ്റ് കലഭാകേ ബഭാങ്കസ്റ്റ് മുകഖന സഹഭായമഭായനി ലഭനിക്കുന്ന തുകേ

എതയഭാണസ്റ്റ്; 

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിലുണഭായ ലമലലകപഭാക്കസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്

ടതീലാം  ലതീഡര്ലക്കതനിലര  മനനി  പരഭാമര്ശലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എനനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പരഭാമര്ശലാം  നടത്തനിയതസ്റ്റ്;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്

അവരുലട അതൃപ്തനി അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

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

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച

വഭായ്പ പനിന്വലനിക്കുന്നതനിലനപറനി സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ഒരു അറനിയനിപ്പുലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം

അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ള അടങ്കല് തുകേകേളുകടയുലാം വനിവരങ്ങള തഭാലഴ പ്രതനിപഭാദനിക്കുന:
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2016—17-  നസ്റ്റ് മുന്പസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേള 

കമ

നമ്പര്

കറഭാഡനിലന്റെ കപരസ്റ്റ് നതീളലാം (കേനി.മതീ.) കേരഭാര് തുകേ

(കകേഭാടനി രൂപ) 

1 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് 27.80 കേനി.മതീ 133.05

2 പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി കറഭാഡസ്റ്റ് 20.90 കേനി.മതീ 118.20

3 ലചേങ്ങന്നൂര്- ഏറ്റുമഭാനൂര് കറഭാഡസ്റ്റ് 45.80 കേനി.മതീ 293.58

4 തനിരുവല - ലലബപഭാസസ്റ്റ് 2.30 കേനി.മതീ 31.80

5 ഏറ്റുമഭാനൂര് -മൂവഭാറ്റുപുഴ 40.960 കേനി.മതീ 171.49

6 ലപഭാന്കുന്നലാം -ലതഭാടുപുഴ കറഭാഡസ്റ്റ് 48.963 കേനി.മതീ. 227.13

2016-17   ല് തുടങ്ങനിയവ

3A തലകശ്ശേരനി-കേളകറഭാഡസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് 28.80 കേനി.മതീ 156.59

3B കേളകറഭാഡസ്റ്റ്- വളവപഭാറ കറഭാഡസ്റ്റ് 25.26 കേനി.മതീ 209.68

കേഴക്കൂടലാം-ലലതകക്കഭാടസ്റ്റ് -അടൂര് കറഭാഡസ്റ്റ്

(മഭാതൃകേഭാ സുരക്ഷഭാ കറഭാഡസ്റ്റ്)

 80 കേനി.മതീ 146.67

7 ലപരുലാംമ്പനിലഭാവസ്റ്റ് - ലപരനിനല്മണ കറഭാഡസ്റ്റ്  18 കേനി.മതീ 8.00

(പൂര്ത്തനിയഭായനി)

കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  പദതനികേളക്കുകവണനി  56%  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  വനിഹനിതവലാം  44%

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് കമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  ലതീഡര്ലക്കതനിലര  ഉകദശവലാംവചസ്റ്റ്  മനനഃപ്പൂര്വ്വേമഭായ  പരഭാമര്

ശങ്ങലളഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.  ഇസൗ വനിഷയലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-കക്കഭാ

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനികനഭാ  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനില്നനിനലാം  പരഭാതനികേലളഭാനലാംതലന്ന

ലഭനിചനിടനില.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനികേളനില് ലപഭാന്കുന്നലാം  -  ലതഭാടുപുഴ,  തനിരുവല

ലലബപഭാസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  പണനികേളനിലുള്ള  കമകക്കടസ്റ്റ്  ആകക്ഷപങ്ങള  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്

അകനതഷനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് ടതീലാം ലതീഡകറഭാടസ്റ്റ് നനിരവധനി മതീറനിലാംഗുകേളനില് ആവശവലപടനിരുന്ന

കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ് പ്രസലാംഗനിചതസ്റ്റ്.
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ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി. രണഭാലാംഘട പദതനി 

4 (*100) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്:
ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യുസ്തു:
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്:
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭായനിരുന;  ഇതനിലന്റെ വനിശദ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  എന്നഭാണസ്റ്റ്;
രണഭാലാം ഘടത്തനിലന്റെ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനില് അപഭാകേതകേള കേലണത്തനിയനിരുകന്നഭാ;
എങ്കനില് എലനലഭാലാം; ഇക്കഭാരവത്തനില് അകനതഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി) രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് എത കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയഭാണസ്റ്റ് കലഭാകേ
ബഭാങ്കനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിരുന്നലതനലാം  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
കലഭാകേ ബഭാങ്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം  അലാംഗതീകേരനിലചനലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  എത തുകേ വതീതലാം;
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് വഭായ്പ നല്കുന്നതനില്നനിനലാം കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്
പനിന്മെഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്വ്വേഹണ ഘടത്തനില് പദതനി രൂപകരഖയനില് മഭാറലാം
വരുകത്തണനിവകന്നഭാ;  എനഭായനിരുന  കേഭാരണലമനലാം  അതുവഴനി  എത  അധനികേ  ലചേലവസ്റ്റ്
വലന്നനലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പദതനിയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  എനഭാലണന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

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

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. രണഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ആറസ്റ്റ് കറഭാഡുകേള പത്തസ്റ്റ്
കേരഭാര്  പഭാകക്കജുകേളഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  പണനികേള  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   പദതനികേലളപറനിയുള്ള
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പഭാകക്കജസ്റ്റ് നമ്പര് കറഭാഡനിലന്റെ കപരുലാം വദര്ഘവവലാം കേരഭാര് തുകേ (കകേഭാടനി രൂപ)

(1) (2) (3)

UG-1 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  -  കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ് (27.78 കേനി.മതീ.)

133.05

UG-2 പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഭാഡസ്റ്റ്
(20.90 കേനി.മതീ.)

118.29
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(1) (2) (3)

UG-3A തലകശ്ശേരനി-കേളകറഭാഡസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്
(28.80 കേനി.മതീ.)

156.34

UG-3B കേളകറഭാഡസ്റ്റ്-വളവപഭാറ  കറഭാഡസ്റ്റ്
(25.20 കേനി.മതീ.)

209.68

UG-4 ലചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  കറഭാഡസ്റ്റ്
(45.40 കേനി.മതീ.)

293.58

UG-4A തനിരുവല വബ പഭാസസ്റ്റ് (2.3 കേനി.മതീ.) 31.80

UG-5 ഏറ്റുമഭാനൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ  കറഭാഡസ്റ്റ്
(40.96 കേനി.മതീ.)

171.49

UG-6 ലപഭാന്കുന്നലാം-ലതഭാടുപുഴ  കറഭാഡസ്റ്റ്
(50 കേനി.മതീ.)

227.13

UG-8 ലപരുമ്പനിലഭാവസ്റ്റ്-ലപരനിനല്മണ
കറഭാഡസ്റ്റ് (41 കേനി.മതീ.)

8.11

UG-7 പുനലൂര്-ലപഭാന്കുന്നലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്
ലപഭാതുസതകേഭാരവ
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട (82 കേനി.മതീ.)

747 (എസനികമറസ്റ്റ് തുകേ)

കസഫസ്റ്റ്  കകേഭാറനികഡഭാര്  ലഡകമഭാണ്
കസ്ട്രേഷന് പദതനി-കേഴക്കൂടലാം-വതകക്കഭാടസ്റ്റ്-
അടൂര് കറഭാഡനിലന്റെ ബനി.സനി. ഓവര്കലയുലാം
മറസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാപണനികേളുലാം
(80 കേനി. മതീ.)

146.67

ലമഭാത്തലാം 2243.14 (കകേഭാടനി രൂപ)

ഇതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  2012-13  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
പദതനി നനിര്വ്വേഹണ ഘടത്തനില് രൂപകരഖയനില് അപഭാകേതകേള കേലണത്തനിയനിരുന.
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയനില്ലപട  ലപഭാന്കുന്നലാം-ലതഭാടുപുഴ  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  പഭാറലപഭാടനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയനില്  അലാംഗതീകേരനിച  എസനികമറനില്
നനിനലാം  വളലര  കൂടുതലഭായനി  ലചേകയണനിവന.  നനിലവനിലല  വസറസ്റ്റ്  കേണതീഷന്
അനുസരനിചസ്റ്റ് തനിരുവല വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം കേഭാരവമഭായ വവതനിയഭാനങ്ങള
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കവണനിവന.  തനിരുവല വബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഡനി.പനി.ആര്.-ലന്റെ  ഇരടനിയനിലധനികേലാം
വര്ദനവഭാണസ്റ്റ്  ആവശവമഭായനി  വന്നനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വലനിയ കതഭാതനിലുള്ള അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധവതയഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  വവതനിയഭാനങ്ങളനിലൂലട  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിര്കദശ
പ്രകേഭാരലാം ചേതീഫസ്റ്റ് ലടകനിക്കല് എകഭാമനിനര് പദതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിരുന.

(ബനി)   ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിക്കുകവണനി  432  മനിലവണ്  യു.എസസ്റ്റ്.
കഡഭാളര്  (ഏകേദകശലാം  2005  കകേഭാടനി  രൂപ)  ഭരണഭാനുമതനി  കേനിടനിയനിരുന.  കലഭാകേ
ബഭാങ്കനിലന്റെ വഭായ്പയഭായനി ലഭനിചതസ്റ്റ്  445  മനിലവണ് യു.എസസ്റ്റ്.  കഡഭാളര്  (2403  കകേഭാടനി
രൂപ) ആണസ്റ്റ്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് വഭായ്പ നല്കുന്നതനില്നനിനലാം
കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് പനിന്മെഭാറനിയതഭായനി നനിലവനില് അറനിയനിപ്പുകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.  ഓകരഭാ
പദതനിക്കുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേളുലട  വനിവരലാം  (എ)-യുലട  മറുപടനിയനില്  വനിശദമഭായനി
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേളുലട  രൂപകരഖയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിടനില.   ചേനില  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
അടങ്കല്  തുകേയനില്നനിനലാം  അധനികേമഭായനി  ലചേലവസ്റ്റ്  കവണനിവരുലമങ്കനിലുലാം  പദതനികേലളലഭാലാം
തലന്ന  ലമഭാത്തലാം  പദതനി  തുകേയ്ക്കുളളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ്
കേരുതുന.  പദതനികേലളലഭാലാം  തലന്ന അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  പദതനിയുലട  പുകരഭാഗതനിയുലട
വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പഭാകക്കജസ്റ്റ്
നമ്പര്

കറഭാഡനിലന്റെ കപരുലാം വദര്ഘവവലാം നനിലവനിലല പുകരഭാഗതനി
(ശതമഭാനത്തനില്)

(1) (2) (3)

UG-1 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  -  കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്
(27.78 കേനി.മതീ.)

74.55

UG-2 പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി കറഭാഡസ്റ്റ്  (20.90
കേനി.മതീ.)

72.50

UG-3A തലകശ്ശേരനി-കേളകറഭാഡസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് (28.80 കേനി.മതീ.) 13.50

UG-3B കേളകറഭാഡസ്റ്റ്-വളവപഭാറ  കറഭാഡസ്റ്റ് (25.20 കേനി.മതീ.) 21

UG-4 ലചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര് കറഭാഡസ്റ്റ് (45.40 കേനി.മതീ.) 71.50

UG-4A തനിരുവല വബ പഭാസസ്റ്റ് (2.3 കേനി.മതീ.) 63

UG-5 ഏറ്റുമഭാനൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡസ്റ്റ് (40.96 കേനി.മതീ.) 76.50

UG-6 ലപഭാന്കുന്നലാം-ലതഭാടുപുഴ കറഭാഡസ്റ്റ് (50 കേനി.മതീ.) 99.2 0



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 27

(1) (2) (3)

UG-8 ലപരുമ്പനിലഭാവസ്റ്റ്-ലപരനിനല്മണ കറഭാഡസ്റ്റ് (41
കേനി.മതീ.)

100%

UG-7 പുനലൂര്-ലപഭാന്കുന്നലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപഭാതു
സതകേഭാരവ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട (82 കേനി.മതീ.)

ലടണര് നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കറഭാഡസ്റ്റ്
കസഫനി
സനിവനില്
വര്ക്കസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

കസഫസ്റ്റ്  കകേഭാറനികഡഭാര്  ലഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന്
പദതനി-കേഴക്കൂടലാം-വതകക്കഭാടസ്റ്റ്-അടൂര്
കറഭാഡനിലന്റെ  ബനി.സനി.  ഓവര്കലയുലാം  മറസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാപണനികേളുലാം  (80 കേനി. മതീ.)

5
28-12-2016

തതീയതനിയനില് പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിച്ചു.

കേഭാലവര്ഷത്തനിനു കശഷലാം
വന്കതഭാതനില് പണനികേള

ആരലാംഭനിക്കുലാം.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി. രണഭാലാം ഘടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി 

5 (*114) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  രണഭാലാം  ഘടത്തനിലന്റെ   പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  വനിവനിധ

പഭാകക്കജുകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  നല്കുകമഭാ;  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

കേഭാലതഭാമസലാം   ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് കേഭാരണലാം  എനഭാലണനലാം അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്

നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഫണനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജന്സനി,  പ്രവൃത്തനികേളുലട  അവകലഭാകേനലാം  നടതകേകയഭാ

ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് എലനങ്കനിലുലാം നനിര്കദശലാം നല്കുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ; പദതനിയനില് കലഭാകേ

ബഭാങ്കസ്റ്റ് വഭായ്പഭാ ഘടകേലാം എതയഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കറഭാഡുപണനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുണഭായനി എന്നസ്റ്റ് കേരുതലപടുന്ന അപഭാകേതകേള

എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ

എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ?
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): സര്,

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ആറസ്റ്റ് കറഭാഡുകേള പത്തസ്റ്റ്
കേരഭാര് പഭാകക്കജുകേളഭായനിടഭാണസ്റ്റ് പണനികേള ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതനില് 9 പഭാകക്കജുകേളുലട
പണനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  തലകശ്ശേരനി-വളവപഭാറ  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി  (3-ാം  പഭാകക്കജസ്റ്റ്-54
കേനി.മതീ.)-യുലട  കേരഭാര്  റദസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  3A,  3B  എന്നതീ  ലചേറുപഭാകക്കജുകേളഭായനി  പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതനണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലട
പുകരഭാഗതനി തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന:

കേലാംകപഭാണന്റെസ്റ്റ് എ      ഒന്നസ്റ്റ്
പഭാകക്കജസ്റ്റ്

നമ്പര്
കറഭാഡനിലന്റെ കപരുലാം

ലലദര്ഘവവലാം
ഇകപഭാഴലത്ത
നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി

(%)

റനിമഭാര്കസ്റ്റ്

(1) (2) (3) (4)

UG-1 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് -
കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ്
(27.78  കേനി.മതീ.)

74.55 2017  ഒകക്ടഭാബറനിനസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന

UG-2 പനിലഭാത്തറ -
പഭാപനിനനികശ്ശേരനി
കറഭാഡസ്റ്റ്
(20.90  കേനി.മതീ.)

72.50 രണസ്റ്റ്  ROB  അഡതീഷണല്
വര്ക്കസ്റ്റ്  ഉള്ളതുലകേഭാണസ്റ്റ്
ഡനിസലാംബര്  2017-നസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന

 UG-3 A തലകശ്ശേരനി -
കേളകറഭാഡസ്റ്റ്  (28.80
കേനി.മതീ.)

13.50 റതീ  അകറഞ്ചസ്റ്റ്  ലചേയ
പണനികേള പ്രഭാരലാംഭ
ഘടത്തനില്  നടന
വരുന.  2018  ജൂണ്
മഭാസലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
ലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

 UG-3 B കേളകറഭാഡസ്റ്റ് -
വളവപഭാറ
കറഭാഡസ്റ്റ്
(25.26 കേനി.മതീ)

21 റതീ  അകറഞ്ചസ്റ്റ്  ലചേയ പണനി
നടനവരുന.  2018
ലസപ്റലാംബറനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന

UG-4 ലചേങ്ങന്നൂര് -
ഏറ്റുമഭാനൂര്
കറഭാഡസ്റ്റ്
(45.40 കേനി.മതീ.)

71.50 35  കേനി.മതീ  ഡനി.ബനി.എലാം
24  കേനി.മതീ.  ബനി.സനി.യുലാം
തതീര്ന. 2017 നവലാംബറനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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UG-4A തനിരുവല
ലലബപഭാസസ്റ്റ്
(2.3 കേനി.മതീ)

63 പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്. ഗതീന്
ട്രെനിബഡ്യൂണലനില്  ഫയല്
ലചേയ  കകേസനില്ലപടസ്റ്റ്
തുടങ്ങഭാന്  ഒരു  വര്ഷലാം
തഭാമസനിച്ചു.  കൂടഭാലത
മണനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കുറവഭായതനിനഭാല്  ഡനിലലസന്
വവതവഭാസലപടുത്തനി.
ഇകപഭാള  പുതുക്കനിയ
എസനികമറനിനസ്റ്റ്  സതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കതകടണതുണസ്റ്റ്.

UG-5 ഏറ്റുമഭാനൂര് -
മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡസ്റ്റ്
(40.96 കേനി.മതീ)

76.50 2017  ഒകക്ടഭാബറനില്  പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

UG-6 ലപഭാന്കുന്നലാം -
ലതഭാടുപുഴ
കറഭാഡസ്റ്റ്
(50 കേനി.മതീ)

99.20 2017  ഒകക്ടഭാബറനില്  പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

UG-8 ലപരുമ്പനിലഭാവസ്റ്റ്-
ലപരനിനല്മണ
കറഭാഡസ്റ്റ്
(18 കേനി.മതീ)

ഉപരനിതലലാം പുതുക്കല്
പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

കേലാംകപഭാണന്റെസ്റ്റ്   (  എ  )   രണസ്റ്റ്

UG-7 പുനലൂര്-ലപഭാന്കുന്നലാം
കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപഭാതു
സതകേഭാരവ
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
(82 കേനി.മതീ)

കലഭാകേ ബഭാങ്കനില്നനിനലാം   RFP
document-നസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
വഭാങ്ങനി ഫതീ  കേതഭാളനിഫനികക്കഷന്
കനടനിയ  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലസമനി
ആനതറനി  കററസ്റ്റ്  കേതഭാട്ടുലചേയഭാന്
ലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
നടന വരുന. 
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കസഫസ്റ്റ്  കകേഭാറനി  കഡഭാര്
ലഡകമഭാണ്കസ്ടേഷന്
പദതനി  കേഴക്കൂടലാം-  
ലലതകക്കഭാടസ്റ്റ്-  അടൂര്
കറഭാഡനിലന്റെ  ബനി.സനി.
ഓവര്കലയുലാം  മറസ്റ്റ്
സുരക്ഷഭാ  പണനികേളുലാം
(80 കേനി.മതീ) 

5 പണനി നടനവരുന. 

എലഭാ  പണനികേളുലാം  2018-ല്  തലന്ന  തതീര്ക്കത്തക്കവനിധമഭാണസ്റ്റ്  കമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
പണനികേള  തുടങ്ങഭാനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  (ലമഷനിനറനികേള,  കഷറുകേള
എന്നനിവ സഭാപനിക്കുകേ, ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള തഭാമസനിപനിക്കഭാനുള്ള സസൗകേരവലാം ഒരുക്കല്,
പരനിസനിതനി  അനുവഭാദങ്ങള  വഭാങ്ങനിക്കുകേ  എന്നനിവ)  ആദവ  ഘടത്തനില്  കനരനിട
പ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവസയുലാം,  യൂടനിലനിറനി  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനത്തനില്  കനരനിട  കേഭാലതഭാമസവലാം  മറ്റുലാം  കേഭാരണലാം  പണനികേളക്കസ്റ്റ്  തഭാമസമുണഭായനി.
ഇകപഭാള  3  പഭാകക്കജുകേലളഭാഴനിലകേ  മറസ്റ്റ്  പഭാകക്കജുകേളുലട  പണനികേള  ഏകേകദശലാം
തതീര്ന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇസൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുന്ന പുനലൂര്-ലപഭാന്കുന്നലാം കറഭാഡസ്റ്റ്  82  കേനി.മതീ.  ഒരു
സതകേഭാരവ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ആനതനിറനി  സതീമനില് ലചേയ്യുവഭാനഭാണസ്റ്റ് കലഭാകേ ബഭാങ്കനില്
നനിനലാം  ഡനി.ഇ.എ. (ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് ഇക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ്  അഫകയഴസ്റ്റ്)-ല് നനിനലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കേരഭാറുകേഭാലര  പ്രതീകേതഭാളനിലലഫ  ലചേയസ്റ്റ്  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനിലന്റെയുലാം
സനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനി.  ഇനനി  ആനതനിറനി കററസ്റ്റ്  കേതഭാടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന്
ആര്.എഫസ്റ്റ്.പനി.  (റനികേതസസ്റ്റ്  കഫഭാര്  ലപ്രഭാകപഭാസല്)   അയയ്കക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്
കലഭാകേ ബഭാങ്കനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി&സനി) ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ഏജന്സനിയഭായ കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള നനിശ്ചനിത
സമയതതലന്ന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനലാം  ധനവനിനനികയഭാഗലാം,  ഗുണനനിലവഭാരലാം,  സുരക്ഷ,
പരനിസനിതനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം,  സലലമടുപസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവ  ലമചലപടുതന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച്ചുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  6  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്
കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് റനിവഡ്യൂ മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടതകേയുലാം നനിര്കദശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയഭാറുണസ്റ്റ്.
കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്
ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടതന്ന കറഭാഡസ്റ്റ് വനികേസന പദതനികേള ഇനവന് കറഭാഡസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
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നനിര്കദശനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരവലാം  MoRTH  SPECIFICATION  അനുസരനിച്ചുമഭാണസ്റ്റ്
ഡനിലലസന്ലചേയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  നനിബനനപ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ
പദതനികേള സൂപര്ലലവസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് അനഭാരഭാഷ തലത്തനില് ലടണര് ക്ഷണനിചസ്റ്റ്
ലതരലഞടുത്ത  കേണ്സളടന്റെനിലന  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്.  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന പ്രധഭാന നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ലഭാബുകേളനില്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേള ഖനനലാംലചേയസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സലതലാം പണനിയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാഴലാം
അതനിനുകശഷവലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്. ഇതനിനഭായനി പ്രകതവകേ ലകബഭാറടറനികേള
എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം  കേരഭാറുകേഭാരന്തലന്ന  സഭാപനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  എലഭാ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  പരനികശഭാധന  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്
എന്ഞ്ചനിനതീയര് സൂപര്ലലവസസ്റ്റ് ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്. ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതന്നതനിനുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായ പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം
പ്രഭാഗല്ഭവലാം  കനടനിയ സതതന ഏജന്സനിലയലക്കഭാണസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല് ഓഡനിറസ്റ്റ് നടതന്നതനിനസ്റ്റ്
ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  പദതനിക്കുകവണനിയുള്ള  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്
വനിഹനിതലാം  56  ശതമഭാനലാം,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  44  ശതമഭാനലാം  എന്ന
നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് കമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ചേനില  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഡനി.പനി.ആര്.-ല്
നനിന്നസ്റ്റ് വലനിയ വവതവഭാസലാം വന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാലല ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി
IV-പഭാകക്കജനില്  (ലചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  കറഭാഡസ്റ്റ്)ലപട  നതീലനിമലാംഗലലാം  പഭാലത്തനിനസ്റ്റ്
ലചേറനിയ  വനിള്ളല് കേലണത്തനിയതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  നനിര്കദശമനുസരനിചസ്റ്റ് ഒരു
ഇന്ഡനിലപന്ഡന്റെസ്റ്റ്  ഏജന്സനിലയലക്കഭാണസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല്  ഇവഭാലഡ്യൂകവഷന്  നടതകേയുലാം
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  എന്നഭാല്  ഇസൗ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തൃപ്തനികേരമലലന്ന
കേഭാരണത്തഭാല്  വതീണ്ടുലാം  ഒരു  സതതന  ഏജന്സനിലയലക്കഭാണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്
നനിര്കദശനിക്കുകേയുലാം അതനിനുള്ള തുടര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.

തനിരുവല ലലബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ഡനി.പനി.ആര്-ല് ഉണഭായ ചേനില സഭാകങ്കതനികേ
തകേരഭാറുകേള കേഭാരണലാം ഡനിലലസനനില് കേഭാരവമഭായ മഭാറങ്ങള വരുകത്തണതഭായനി വന.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തുകേയനില് ഇരടനികയഭാളലാം വര്ദനവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  VI
(ലപഭാന്കുന്നലാം-ലതഭാടുപുഴ കറഭാഡസ്റ്റ്)-ലുലാം പഭാകക്കജസ്റ്റ്  V (ഏറ്റുമഭാനൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡസ്റ്റ്)-ലുലാം
പഭാറലപഭാടനിക്കല്  പ്രവൃത്തനിയനില്  അമനിതമഭായനി  കേതഭാണനിറനി  വര്ദനവണഭായനി.  ഇതനിലന
തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിര്കദശപ്രകേഭാരലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല്  എകഭാമനിനറുലട
അഭനിപ്രഭായലാം  കതടുകേയുണഭായനി.  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല്  എകഭാമനിനറുലട  നനിര്കദശപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിര്മ്മേഭാണ  ഘടത്തനില്  ഉണഭാകയയഭാവന്ന  നഡ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കുലാം  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്ക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  കമകക്കടുകേള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് ടതീലാം ലതീഡകറഭാടസ്റ്റ് നടത്തനിയ ചേര്ചകേളനില് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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93,  100,  114  എന്നതീ  നമ്പര്  കചേഭാദവങ്ങള  ഒരുകപഭാലലയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിലല
പ്രധഭാനലപട ഭഭാഗങ്ങള മഭാതലാം പറയഭാലാം.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-യുലട  വഭായ്പ  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിലനപറനി  യഭാലതഭാരു
തതീരുമഭാനവലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  കേനിടനിയനിടനില.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-യുലട
രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ഇകപഭാള  363  കേനി.മതീ.  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണസ്റ്റ്.   ആറസ്റ്റ്
സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  പഭാതകേളഭാണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  പത്തസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേളഭായനി  വനിഭജനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിലന്റെ എയ്ഡുള്ള  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്. 2018 അവസഭാനമഭാകുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം
എലഭാ  പദതനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  രണസ്റ്റ്
പദതനികേള ഒഴനിച്ചുള്ള എലഭാ പദതനികേളുലാം 2017 വര്ഷഭാവസഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം.  ആറസ്റ്റ് മഭാസലത്ത സമയവവതവഭാസലാം  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
നനിനണഭായ  വതീഴ്ചകേളല  അതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം.  ചേനില  സലത്തസ്റ്റ്  ആളുകേള  തര്ക്കലാം
ഉന്നയനിച്ചു, മറ്റുചേനില സലങ്ങളനില് പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശലാം, ചേനില കകേഭാടതനി കകേസുകേള
വന,  ഇങ്ങലന പല പ്രശങ്ങളുണസ്റ്റ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം കമല്കനഭാടത്തനിലുള്ള ലചേറനിയ
തകേരഭാറുകേളുമുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  കബഭാധപൂര്വ്വേമുള്ള  യഭാലതഭാരു  കേഭാലതഭാമസവലാം  ഉണഭായനിടനില.
ഇതനില്  കവളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുള്ള ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘടത്തനിലല
ആലകേ  അടങ്കല്  2403  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  56  ശതമഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
കവളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കനിനസ്റ്റ്  പലനിശ  ലകേഭാടുക്കണലാം.  44%  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെഭാണസ്റ്റ്
ലചേലവഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  56%  ആദവലാം  ലചേലവഴനിചകശഷകമ  നമുക്കസ്റ്റ്  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  കചേഭാദനിചസ്റ്റ്
വഭാങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കൂ.  അലതലഭാലാം  തനിരനിചടയ്കക്കണ  ലലപസയഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  അലതഭാരു
സഹഭായലാം  തലന്നയഭാലണന്നതനില്  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവമനില.  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിലല
ഒരു  പദതനിയഭായ  ലചേങ്ങന്നൂര്-ലകേഭാടഭാരക്കര-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  പദതനി  ജഭാപനതീസസ്റ്റ്
കേമ്പനനിയുമഭായുണഭായ  പ്രശലത്തതടര്ന്നസ്റ്റ്  ഒരു വര്ഷക്കഭാലലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനി
വന.  പനിന്നതീടതസ്റ്റ്  പുനനഃസഭാപനിച്ചു,   അങ്ങലന പല പ്രശങ്ങളുലാം  ഇസൗ പദതനിയനില്
കനരകത്ത  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ  പദതനിയുലടയുലാം  അടങ്കല്  തുകേ  വനിശദമഭായനി
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  ലതീഡര്ലക്കതനിലര  ഉകദശവലാംവചസ്റ്റ്  മനനഃപൂര്വ്വേമഭായനി  ഒരു
പരഭാമര്ശവലാം നടത്തനിയനിടനില. കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചതഭാണസ്റ്റ്,
പലക്ഷ ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് ഇതനില് കനരനിടസ്റ്റ് ഉത്തരവഭാദനിതതലമഭാനമനില.  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
ഇതനില്  വലനിയ  കേണ്കട്രെഭാലളഭാനമനില.  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലയ്ലക്കഭാനലാം
ഞഭാന് കേടക്കുന്നനില.  അതസ്റ്റ് കവണലമങ്കനില്  പ്രകതവകേലാം ചേര്ച ലചേയഭാലാം.  ഇതസ്റ്റ് കലഭാകേ
ബഭാങ്കനിലന്റെ പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  അവര്  പറയുന്ന കേഭാരവങ്ങള  നമ്മേള നടതകേ എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
മനനിക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  യഭാലതഭാരു  ഉത്തരവഭാദനിതതവമനില.  എങ്കനിലുലാം  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പ്രമഭാദമഭായ  രണസ്റ്റ്  അഴനിമതനികേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  കേണ്ടു
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പനിടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഒന്നസ്റ്റ്,  ലതഭാടുപുഴ-ലപഭാന്കുന്നലാം റൂടനില്  8000  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ്
പഭാറലപഭാടനിക്കഭാന്  പറഞനിരുന്നകപഭാള  90000  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പഭാറലപഭാടനിച്ചു.  40
കകേഭാടനി രൂപയുലട അധനികേലചലവഭാണസ്റ്റ് വന്നതസ്റ്റ്.  ഇതഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന് ചൂണനിക്കഭാണനിചതസ്റ്റ്.
കലഭാകേബഭാങ്കല,  കകേരളത്തനിലല  ഉകദവഭാഗസരഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ
ഇലതലഭാലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  അപ്രൂവസ്റ്റ്  ലചേയ്തു  എന്നള്ളതഭാണസ്റ്റ്  പ്രശലാം.  തനിരുവല
ലലബപഭാസനിനസ്റ്റ് ഇകപഭാള 30 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം അധനികേലാം കവണലാം.  മനനികൂടനിയഭായ
അവനിടലത്ത ജനപ്രതനിനനിധനിക്കസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ് വളലര പ്രയഭാസമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലതറഭായ
തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  അടനിക്കുലാംകതഭാറുലാം തഭാകഴഭാടസ്റ്റ് കപഭാകുന്ന
വലനിലയഭാരു ലചേളനിക്കുണനിലഭാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ഇകപഭാള മഭാറനി
സഭാപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഇസൗ രണസ്റ്റ് കകേസഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാനമഭായുലാം വന്നതസ്റ്റ്. അലതലഭാലാം കലഭാകേ
ബഭാങ്കസ്റ്റ്  തലന്ന  പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പറഞതസ്റ്റ്.  അതവര്
പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  ലതീഡകറഭാടസ്റ്റ്  നഭാലസ്റ്റ്  തവണ  പറഞ.  അങ്ങലന
പറഞ കൂടത്തനില് ഒരു വഭാക്കസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിച്ചു,  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് കകേരളത്തനില്
അതസ്റ്റ് പ്രശമല. പകക്ഷ അതനികപഭാള അകമരനിക്കയനില് പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നനിലലന്ന വനിവരലാം
ഗളഫനില്നനിനലാം  എനനിക്കസ്റ്റ്  കേനിടനി.  അകപഭാളത്തലന്ന  ക്ഷമഭാപണലാം  നടത്തനി.   സഭാധഭാരണ
ക്ഷമഭാപണലാം നടകത്തണ കുറലമഭാനമല,  നനിയമലാം അതസ്റ്റ് അറഭാചസ്റ്റ് ലചേയനിടനില.  പകക്ഷ
അതല പ്രശലാം,  അലതഭാലക്ക അവസഭാനനിച്ചു.  അതനിലന്റെ  കപരനില്  ഇലതലഭാലാം  പനിന്വലനിക്കഭാന്
കപഭാകുന  എലന്നലഭാലാം  പറയുന്നതസ്റ്റ്,  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  അതയസ്റ്റ്  കമഭാശലപട  സലാംഘടനയഭാകണഭാ,
അല,  അങ്ങലനയുള്ള  പ്രശങ്ങലളഭാനമുണഭായനിടനില,  അങ്ങലന  അറനിയനിലപഭാനലാം
കേനിടനിയനിടനില.  അങ്ങലനയുള്ള പ്രശങ്ങളനിലലന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പലക്ഷ ഇസൗ
കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനതഷനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ആവശവലപടനിരുന.  തനിരുവല  ലലബപഭാസസ്റ്റ്
ശരനിയഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചഭാല്  കുറചസ്റ്റ്  പണലാം  അധനികേമഭാകുലാം,  ഡനി.പനി.ആര്.-ലന്റെ
തകേരഭാറുമൂലമഭാണസ്റ്റ്  അതനില്  വവതവഭാസലാം  വന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  തലകശ്ശേരനി-വളവപഭാറ  കറഭാഡുകേള
സലാംബനനിച്ചുള്ള  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്  കറഭാഡുകേളുലട  കേഭാരവലാം  പറഞ  കൂടത്തനില്  ആ
കറഭാഡുകേളുലട കേഭാരവവലാം പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ റൂടസ്റ്റ് റദസ്റ്റ് ലചേകയണനിവന.  അതസ്റ്റ് ഇകപഭാള
ലചേറനിയ ലചേറനിയ പഭാകക്കജുകേളഭായനി നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ കപ്രഭാഗഭാലാം
നടക്കുനണസ്റ്റ്, പകക്ഷ ആദവകത്തതുകപഭാലലയല.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. പദതനികേളുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ് യഭാലതഭാരു ആശങ്കയുലടയുലാം സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലനില. ഒരു പനിന്വലനിക്കകലഭാ, റദസ്റ്റ്
ലചേയകലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ  വന്നനിടനില.  അതനിലന്റെ  ആവശവമുണഭായനിടനില.
കുറചസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം,  5-6  മഭാസലത്ത  വവതവഭാസമഭാണസ്റ്റ്  വന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലതലാം  ആ  വവതവഭാസമുണസ്റ്റ്.  ആ  വവതവഭാസലാം  തുടരുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് വന്നതനിനുകശഷലാം ഞഭാന് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് ഡയറക്ടകറഭാടസ്റ്റ് വനിശദതീകേരണലാം
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കചേഭാദനിച്ചു, ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് യഭാലതഭാരു വതീഴ്ചയുലാം ഉണഭായനിടനിലലന്നസ്റ്റ് ആ
ഉകദവഭാഗസന് മറുപടനി നല്കേനി. പലക്ഷ ഇസൗ രണസ്റ്റ് പ്രശലാം കേഭാരണലാം  ആ കപ്രഭാഗഭാമനില്
മഭാറലാംവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  പദതനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  ഇതസ്റ്റ്  സസൗജനവ
പദതനിയഭാലണന്നസ്റ്റ് ചേനില മഭാധവമങ്ങലളകപഭാലല ആരുലാം ധരനിക്കരുതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സസൗജനവ
പദതനിയല.   നമ്മേള  തനിരനിചടയ്കക്കണതഭാണസ്റ്റ്.   44%  നമ്മുലട  പണമഭാണസ്റ്റ്.
ധഭാരഭാളലാം  കമഖലകേളനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.   പദതനിയുണസ്റ്റ്.   അലതലഭാലാം  നടക്കലട,
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  അതനില്  യഭാലതഭാരു  തരത്തനിലുള്ള
നനികഷധഭാത്മകേ സമതീപനവമനില.  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനിലന്റെ  എയ്ഡസ്റ്റ്  ചേനിലകപഭാള  ഇനനിയുലാം
വഭാങ്ങനിലയന്നനിരനിക്കുലാം.  അതനില്  യഭാലതഭാരുവനിധ ആശങ്കയുലടയുലാം ആവശവമനില.

ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളളനില്: സര്,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലമലലകപഭാക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  300  കകേഭാടനി  രൂപ
ലവടനിക്കുറയ്ക്കുലമന്നസ്റ്റ്  കലഭാകേ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  പറഞകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനിലന്റെ
ധനസഹഭായമനിലഭാലതതലന്ന  ഇതസ്റ്റ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുലമന്നസ്റ്റ്.  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനിലന്റെ
ധനസഹഭായമനിലഭാലത  എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുകേലയന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ചേനിനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  അതസ്റ്റ് കേവനി ഭഭാവനയഭാണസ്റ്റ്.  അകദഹലാം നന്നഭായനി
കേവനിതലയഴതുന്നയഭാളഭാലണന്നസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയഭാലാം.  ഞങ്ങള  അങ്ങലന  പറഞനിടനില.
അങ്ങലന  പറയുന്ന  പ്രശമനില.  ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലത  കലഭാണ്  കവലണന്നസ്റ്റ്
പറയുകമഭാ?  കലഭാണ് കവലണന്നസ്റ്റ് ഞങ്ങള പറഞനിടനില.  കകേരളലാം ആരുലടയുലാം അടനിമ
സലാംസഭാനമലലന്നഭാണസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഇനലാം  പറയുലാം.  കലഭാണ്  എടുക്കുന്നതു
ലകേഭാണസ്റ്റ് കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിലന്റെ നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ് വനിരുദമഭായനി കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിലന്റെ
കപ്രഭാജക്ടനില് നടന്ന കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്. എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്  എണഭായനിരലാം കേദ്യുബനികേസ്റ്റ് മതീറര്
ലതഭാണ്ണൂറനിയഭാറഭായനിരമഭായതസ്റ്റ്. ആരഭാണസ്റ്റ് സമഭാധഭാനലാം പറകയണതസ്റ്റ്?  അകനതഷനിക്കഭാന് കവളഡസ്റ്റ്
ബഭാങ്കനികനഭാടഭാണസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്.  ഞഭാന്  വനിജനിലന്സനിലനലയഭാനലാം  വചനിടനില.   രണഭാമലത്ത
കേഭാരവലാം,  കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിലന്റെ പദതനിക്കസ്റ്റ് പണലാം കവലണന്നസ്റ്റ് ആരസ്റ്റ് പറഞ?  അതസ്റ്റ്
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അലതഭാനലാം  ലവടനിക്കുറചനിടനില.  ലപഭാളനിറനിക്കല്  ആങ്കനിളനില്നനിന്നസ്റ്റ്
കപഭാലുലാം  പറകയണ  കേഭാരവമനില.  കേഭാരണലാം  ഇതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനലാം  സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമനലാം  കവളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  വട്രെപഭാര്ടനി  എഗനിലമന്റെഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള
എഗനിലമന്റെനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഒപസ്റ്റ് പനിന്വലനിചനിടനില. പനിന്മെഭാറുന്ന പ്രശലാം ഉദനിക്കുന്നനില.

ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളളനില്: സര്,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയുലട ലമലലകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയഭാന് കേഭാരവക്ഷമമഭായ എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ് മനനിയഭായകശഷലാം വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  ലമലലകപഭാലക്കന്ന  ഒരു  കപഭാക്കനില.  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്  നടക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്  ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  അറനിയഭാന്  പഭാടനിലഭാത്തതസ്റ്റ്.
ഞഭാന്  വന്നകശഷലാം  കുറചസ്റ്റ്  ലമചലപടുത്തഭാന്  ശമനിച്ചു.  വനിജയനികചഭാ  എന്നസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയനില.
കുറചസ്റ്റ്  മഭാറനിയനിട്ടുലണന്നഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളതലന്ന  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  കുറലചഭാലക്ക  മഭാറണലാം.
കകേരളത്തനില് ലപ്രഭാഫഷണലഭായനിട്ടുള്ളവര് കുറവഭാണസ്റ്റ്.  ലപ്രഭാഫഷണലഭായനി ലചേയഭാകല
ശരനിയഭാകൂ.  സഭാവകേഭാശങ്ങളുലാം  മഭാറങ്ങളുലാം  വരുന.  പരനിസനിതനിപ്രശലാം  വരുകമ്പഭാള
നഭാട്ടുകേഭാരുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം  പ്രശമുണഭാക്കുന.  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലട  പ്രകതവകേ
സതഭഭാവലാം,  അതുകപഭാലലതലന്ന  കവളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്സഭായ  കുറചസ്റ്റ്
ആളുകേളുണസ്റ്റ്.  അവര്  നമ്മുലട  പരനിചേയക്കഭാകരഭാ  നമുക്കസ്റ്റ്  കേണ്കട്രെഭാകളഭാ  ഉള്ളവരല.
ലടന്ഡലറലഭാലാം ആകഗഭാള തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. ഫയല് കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിലുമഭാണസ്റ്റ്.  പുനലൂര്
മുതലുള്ള  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടക്കഭാത്തതനിനുകേഭാരണലാം  കവളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  അപ്രൂവല്
കേനിടഭാത്തതുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  അപ്രൂവലനിനുകവണനി  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നടപഭാകുലമന്നഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാള അറനിയുന്നതസ്റ്റ്.  നമ്മുലട ആരുലടയുലാം കുറമല.  കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലകത്തഭാ
അലലങ്കനില്  അതനിനുമുകമ്പഭാ  കപഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരവങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി
എലഭാവരുലാം പ്രതനികേരനിക്കുകേ.  കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിലന്റെ സഹഭായലാം ആവശവമനിലലന്നസ്റ്റ് പറഞനിടനില.
ഒരു  ലമലലകപഭാക്കുമനില.  ഞഭാന്  പതുലക്ക  നടക്കുന്ന  ആളല.  സഭാമഭാനവലാം  കവഗത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഭരണനടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാകേണലമന്നസ്റ്റ്  അഭനിപ്രഭായമുള്ളയഭാളുലാം
അതനിലനതനിരഭായനി  ലസകകടറനിയറനില്  നതീക്കമുണഭായഭാല്  എതനിര്ക്കുന്ന  ആളുമഭാണസ്റ്റ്
 ഞഭാന്.  പരസവമഭായനി പറയഭാറുണസ്റ്റ്.  അവകരഭാടുള്ള വനികരഭാധലാം ലകേഭാണല.  നമ്മുലട അഭനിപ്രഭായലാം
അതഭാണസ്റ്റ്. പദതനിക്കകേതള്ള ചേനില പ്രകതവകേതലകേഭാണസ്റ്റ് ചേനില പ്രശമുണഭായനി.  അതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നതീക്കത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന് തലന്ന അഞ്ചസ്റ്റ് കയഭാഗലാം വനിളനിക്കുകേയുലാം
ടതീലാം ലതീഡറുമഭായനി നഭാലസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഫറന്സസ്റ്റ് നടതകേയുലാം ലചേയ്തു. അകദഹലാം വളലര നല
ആളഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന്  അകമരനിക്കന്  ലനിറകറചര്  ഓപ്ഷനഭായനി  പഠനിചതുലകേഭാണസ്റ്റ്  അലതലഭാലാം
അകദഹലത്ത പറഞകകേളപനിച്ചു.  അതനിലല പല കേഭാരവങ്ങളുലാം അകദഹലാം വഭായനിചനിട്ടു
കപഭാലുമനില.  അകദഹലത്ത ഞഭാന് വഭായനിച്ചു കകേളപനിച്ചു.  അകദഹലാം വളലര സകനഭാഷ
കത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ് കപഭായതസ്റ്റ്.  യഭാലതഭാരു പ്രശവമനില.  എന്നഭാല് കുറച്ചുകൂടനി കവഗത്തനില്
നടകത്തണതഭായനിരുന.  കവഗത്തനില്  നടത്തഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലമടുത്തസ്റ്റ്
നതീങ്ങനിലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  2017  ഡനിസലാംബറനില്   ഭൂരനിപക്ഷലാം  കപ്രഭാജക്ടുലാം  തതീരുലാം.
ഒനരണസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേള 2018-കല പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുള്ളൂ.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ്  കനരലത്ത

എഗനിലമന്റെനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചേനില  നടപടനികേള  നനിര്കദശനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.

കസഭാളഭാര് സ്ട്രേതീറസ്റ്റ് വലറസ്റ്റ്  50 മതീറര് ഇടവനിടസ്റ്റ് വയണലമന്നഭായനിരുന നനിര്കദശനിചനിരുന്നലതങ്കനിലുലാം

പലയനിടതലാം അതസ്റ്റ്  ലചേയനിടനില.  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  കേണക്റ്റഡഭായനി വരുന്ന വബകറഭാഡുകേള
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തഭാഴഭാണസ്റ്റ് നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  കറഭാഡുകേള ഉയരത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ്. 40  മതീറര്

വലര  ലചേയണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  നനിബനനയനിലുള്ളലതങ്കനിലുലാം  അതസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നനില.  നനിബനന

വയഭാതനിരുന്നകപഭാള  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-യനിലല  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

ഞങ്ങള വനിളനിച്ചു. അവനിലട കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് ഡയറക്ടര് വരഭാകറയനില. അങ്ങുതലന്ന പറഞ

ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപഭാളനിസനിയുണസ്റ്റ്, കസഭാഷവല് ആഡനിറസ്റ്റ്. കസഭാഷവല് ആഡനിറനിനസ്റ്റ് വരകണ? ആരുലാം

തനിരനിഞകനഭാക്കുന്നനില.  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് ഡയറക്ടര് ആരഭാലണനകപഭാലുലാം എനനിക്കറനിയനില.

ഈ ഗവഭാലറനിയനില് എവനിലടലയങ്കനിലുമുണഭാകുലാം.  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് ഡയറക്ടലറ വനിളനിചനിരുത്തനി

ഇക്കഭാരവങ്ങള  കബഭാധവലപടുത്തനി  കേഭാരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തനി  കപഭാകുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള

പരനിശമലാം നടക്കുകമ്പഭാഴലാം അതനികനഭാടസ്റ്റ് സഹകേരനിക്കഭാത്ത അവസയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണസ്റ്റ്

അങ്ങസ്റ്റ്  കവഗത്തനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  interfere  ലചേയണലാം.  ഇതുകപഭാലലയുള്ള  നടപടനികേള

ഒഴനിവഭാക്കണലാം. അതസ്റ്റ് കവഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള ശമലാം നടത്തണലാം.

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദവലാം എനഭാണസ്റ്റ്?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: കചേഭാദവലാം കവഗത്തനില് നടത്തണലമനള്ളതഭാണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ്
പറഞ ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.യുലട കേഭാരവകത്തഭാടസ്റ്റ് ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എനനിക്കുലാം
ഈ  അഭനിപ്രഭായമുണസ്റ്റ്.  ഞഭാലനഭാട്ടുലാം  satisfied  അല.  എലന്റെ  കറഭാഡഭാലണങ്കനില്  എനനിക്കസ്റ്റ്
ഇടലപടഭാലാം. പഭാസനികക്കഭാ ജനികയഭാലടകസ്റ്റ്വറകലഭാ അവനിലട ലകേഭാടുക്കഭാന് കേഴനിയനില. ആ
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  അങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു സസൗനരവകബഭാധവമനില.  കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം  പരഭാതനികേള  വന.  മതനില്  ഇടനിച്ചുകേളയുന്നതുലാം  ഏലറടുകക്കണ
സലത്തനിനുപകേരലാം  മലറഭാരു  സലലമടുക്കുന്നതുലാം  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  പരഭാതനികേള
വന.  അലതലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുള്ള  തതീക്ഷ്ണമഭായ  മനിഷന്  ആ
കപ്രഭാജക്ടനിലനില.  ആ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് വളലര ലനിബറലഭാണസ്റ്റ്.  പല കുഴപങ്ങളുമുണഭാകുനണസ്റ്റ്.
മലയഭാള മകനഭാരമയനില് ആദവലാം  വഭാര്ത്ത വന,  ഇക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ് വടലാംസസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിച്ചു.
അകമരനിക്കന് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ജസനിസസ്റ്റ് പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  ഇനവയനിലല
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  അകമരനിക്കന് കേമ്പനനികേള വകേക്കൂലനി
ലകേഭാടുക്കുന.  ഞഭാന് കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കസ്റ്റ് വകേക്കൂലനി വഭാങ്ങനിലയന്നല പറ ഞതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല
ഉകദവഭാഗസര് അപഭാകേത കേഭാണനിലചന്നഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന് ഇതകത്തഭാളലാം കപഭായനില. എനനിലക്കതനിലര
നനിന്നവലരലഭാലാം  ദയവഭായനി  ഇതസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കണലാം.  ഉകദവഭാഗസരഭാണസ്റ്റ്  കുറലാം  കേഭാണനിചതസ്റ്റ്.
അകമരനിക്കന്  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ജസതീസസ്റ്റ്  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്,  6.7  കകേഭാടനി  രൂപ
നഭാഷണല്  വഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനവയനിലല  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  കകേഭാഴ
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-ലയപറനി അവര് പറഞനില.  ഞഭാന് കനരലത്ത
പറഞ  രണസ്റ്റ്  പ്രശങ്ങള  എങ്ങലന  സലാംഭവനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചഭാല്  കകേരളത്തനിലല
ആലരങ്കനിലുലാം  ഇതനില്  പങ്കഭാളനികേളഭായനിരുകന്നഭാ  എന്ന  സലാംശയലാം  എനനിക്കുണസ്റ്റ്.  അതനിലനപറനി
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നതീക്കങ്ങള  നടത്തനിയനിടനില.  സനി.ഡനി.എലാം.  സ്മെനിത്തസ്റ്റ്  എന്ന  വകേക്കൂലനി  ലകേഭാടുത്ത
കേമ്പനനിയുലട ലചേയര്മഭാന്  സതീഫന്. ലജ. വഹകകേഭാക്കസ്റ്റ്സസ്റ്റ് പറയുന " any breach
of this values or improper business activities is scandalous to our culture
and will not be tolerable.”കേമ്പനനിയുലട ലചേയര്മഭാന്കപഭാലുലാം അറനിയഭാലത നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
മൂന്നഭാലാം  കലഭാകേ  രഭാജവങ്ങളനിലല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ദുര്ബലരഭായ  ഇനവയനിലല
ലപ്രഭാഫഷണല്സനിലന  കേഭാശുലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാലമന്നസ്റ്റ്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  ഏജന്സനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട  കലഖനങ്ങളനില്  ഞഭാന്  വഭായനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലന്റെ
കേയനിലുള്ളതസ്റ്റ്  ഇക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ്  വടലാംസഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങളുള്ളകപഭാള  നമ്മേള
മനസനിലഭാക്കണലാം  ഇത്തരലാം  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  കവലണന്നസ്റ്റ്  പറയഭാന്  കേഴനിയനില.  അവര്  പറയുന്ന
ഉകദവഭാഗസലര  ലകേഭാടുക്കഭാലാം.  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണനസ്റ്റ്  അകനതഷനിചഭാല്  അറനിയഭാലാം,
ഏറവലാം  നല  ലചേറുപക്കഭാരനഭായ  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.  ഓഫതീസറഭാണസ്റ്റ്  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്.
അകദഹലാം  കൃതവമഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം  കൃതവമഭായ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തരനികേയുലാം  ലചേയ്തു.
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്,  ഇതസ്റ്റ്  നല  നനിലയനില്  അവസഭാനനിക്കുലാം.
നമുക്കസ്റ്റ് ഇടലപടഭാലാം. കകേഭാടയത്തസ്റ്റ് വന്നസ്റ്റ് ചേര്ച ലചേയഭാലാം. എലഭായനിടതലാം ചേര്ച ലചേയഭാലാം.
നമ്മുലട  കുറചസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുണസ്റ്റ്,  അവലര  നനിലയ്ക്കുനനിര്ത്തഭാന്  കനഭാക്കഭാലാം.
ഇകപഭാള ഒരു ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയറുണസ്റ്റ്.  കുഴപലമഭാനലാം വന്നനിടനില.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.
പദതനിയനിലല കപ്രഭാജക്ടനില് ഇന്ലഹറന്റെഭായ വതീക്കസ്റ്റ്ലനസസ്റ്റ് ഉള്ളതുലകേഭാണസ്റ്റ് പ്രശമുണസ്റ്റ്.
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  കവലണന്നസ്റ്റ്  പറയഭാന്  കേഴനിയനില.  ഇലതലഭാലാം  കവളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കനികനഭാടസ്റ്റ്  പറയഭാന്
കപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  സനിരമഭായനി  ഒരഭാലള  കകേരളത്തനില്  നനിര്ത.  അകദഹലാം
അതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കലട.  മലയഭാളനികേള  കവലണന്നസ്റ്റ്  പറലഞങ്കനിലുലാം  അവരുലട
സതീമനില് അതനില.  നന്നഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം ലചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.
സഹനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  രണസ്റ്റ്  അഴനിമതനികേള  ജനങ്ങളുലട  മുന്നനില്  പറഞലവകന്നയുള്ളൂ.
നടപടനിലയഭാനലാം എടുത്തനിടനില.  കവളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കനികനഭാടസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന് പറഞനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ദയവഭായനി  ഈ  കേഭാരവത്തനില്  കവളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കനികനഭാ  നമ്മുലട  പദതനികക്കഭാ
കുഴപ്പുമുണഭാക്കുന്ന ഒരു ചേര്ചയുമുണഭാകേരുലതന്നഭാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്,  എലാം.  സനി.  കറഭാഡനില്  കുറവനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്,  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം,
മൂവഭാറ്റുപുഴ  സ്ട്രേക്ചറനില്  മുന്പസ്റ്റ്  സതീഡനില്  കപഭാകുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  മഭാതമഭാണസ്റ്റ്
അപകേടത്തനില്ലപട്ടുലകേഭാണനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-യുലട  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായകപഭാള  സതീഡനില്  കപഭാകുന്ന  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ലമലലകപഭാകുന്ന   വഭാഹനങ്ങളുലാം
ഒരുകപഭാലല അപകേടത്തനില്ലപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അശഭാസതീയമഭായ നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പലയനിടതലാം  ഏലറടുത്ത  സലങ്ങളനില്കപഭാലുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചനിടനില.  വളവകേള പലതുലാം അപഭാകേത നനിറഞതഭാണസ്റ്റ്.  ഒറമഴയത്തസ്റ്റ് തലന്ന
പലയനിടതലാം  ലവള്ളലക്കട്ടുണഭാകുന.  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കൂത്തഭാട്ടുകുളത്തസ്റ്റ്
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ഒരനിക്കല്കപഭാലുലാം  ലവള്ളലക്കട്ടുണഭാകുന്നതല.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-യുലട  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായകതഭാലട  ഒരു  മഴ  ലപയ്തുകേഴനിഞഭാല്  ജലാംഗ്ഷന്  പുഴ  കപഭാലലയഭായനി
മഭാറുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?  വതീഴ്ച വരുത്തനിയ ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്: തതീര്ചയഭായുലാം. അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ പ്രശത്തനില് അങ്ങയുലട
കേത്തനികന്മെല്  ഞഭാന് ഇടലപടതഭാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ് പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്
കേഭാരവലാം  പറഞലകേഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന് അവസഭാനനിപനിക്കഭാലാം.  ഒന്നസ്റ്റ്,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്
ധഭാരഭാളലാം  ആകക്ഷപങ്ങള  ജനങ്ങളനില്നനിനലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരനില്  നനിനമുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് പദതനിയുലട കുഴപലാംലകേഭാണല.  പദതനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന പ്രശങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ആ
പ്രശങ്ങള എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് അതഭാതനിടങ്ങളനിലുള്ള ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ചേര്ച
ലചേയസ്റ്റ്  കേലണത്തനി  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  ആഡനിറ്റുലാം  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  ആഡനിറ്റുലാം  നടത്തനി
വവക്തമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുകേയുലാം ആവശവമഭാലണങ്കനില് നടപടനിയുലമടുക്കുലാം.  ഒരു
ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയലറ  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.-യനില്നനിനലാം  സലസന്ഡസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അയഭാളുലട
കുറത്തനിനല,  അയഭാളുലട മുന്ഗഭാമനികേള കേഭാണനിച കുറങ്ങള ഒളനിച്ചുവചതനിനസ്റ്റ്.  മുന്ഗഭാമനികേലളയുലാം
പനിടനിക്കഭാന് കപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലപന്ഷന് പറനിയഭാലുലാം പനിടനികൂടുലമന്നതസ്റ്റ് ഉറപഭായ  കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്.
ലപന്ഷന് പറനിയഭാലുലാം കേലണതകേയുലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.
ഇതയുലാം പറഞലകേഭാണസ്റ്റ് മറുപടനി അവസഭാനനിപനിക്കുന.

(കചേഭാകദവഭാത്തര സമയലാം കേഴനിഞ.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം പദതനി

6(*94) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  പദതനിക്കസ്റ്റ്
തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ഉകദശവലക്ഷവങ്ങള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന്ന ഉകദശകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ് ഉയര്തകേ.

2. വഹസ്കൂള,  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി തലത്തനില് എലഭാ കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേളുലാം
വഹലടകേസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുതനിയ
മഭാനലാം നല്കുകേ.

3. എല്.പനി., യു.പനി. കഭാസ്സുകേളനില് ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടുക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ  സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ്വേവനിദവഭാര്തനി  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

4. 50  വര്ഷലാം, 100  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായലാം നല്കുകേ, ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് ഭഭാഷഭാ
പഠനത്തനിനസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുകേ,  അടുത്ത 2 വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ്
രണഭാമലത്ത  പ്രധഭാന  ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം  5  സ്കൂളുകേള ഒന്നഭാമലത്ത
പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പൂര്ണമഭായുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകേ കൃതമഭായുള്ള  അദവഭാപനരതീതനിക്കസ്റ്റ്
ഊന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കുടനികേളക്കുലാം
പഠനത്തനില്  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  ഒരു  'യൂണനികവഴല്  ഡനിവസന്
ഓഫസ്റ്റ് കലണനിലാംഗനി'ലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അദവഭാപന പരനിശതീലന
പദതനികേളകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  വനിവരസഭാകങ്കതനികേഭാധനിഷനിതമഭായനി
പുതുക്കനിയ  പഭാഠവപദതനി  വനിനനിമയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  രൂപലപടുതകേയുലാം
പഭാഠവപദതനി ലക്ഷവങ്ങള വകേവരനിക്കഭാത്ത പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഭാഠവപദതനിയനില് ആവശവമഭായ ലമചലപടുത്തലുകേളുലാം അദവഭാപകേ
ശഭാക്തതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉളലപലട  അക്കഭാദമനികേ  മഭാസര്
പഭാന് തയഭാറഭാക്കനി നടപനില്വരുതകേയുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം അദവഭാപന-
അദവയന  തലങ്ങളനില്  സമഗമഭായ മഭാറലാം  വരുതന്നകതഭാലടഭാപലാം
കുടനികേളുലട വനസര്ഗ്ഗനികേ കേഴനിവകേളക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്ന
വനിധത്തനിലുള്ള  പദതനികേളുലാം  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  യജ്ഞലാം  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗലത്ത  നനിലവനിലുള്ള  കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനി മതനനിരകപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ ജനകേതീയ സമതീപനരതീതനി ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദശവകത്തഭാടുകൂടനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'.
പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• പൂര്ണമഭായുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകേ കൃതമഭാക്കനി  അങ്കണവഭാടനി,  പ്രതീ-വപ്രമറനി
സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനി സമതീപന രതീതനി  (പഠനരതീതനി)  ആധുനനികേമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അഞ്ചുവയസ്സുവലര  കുടനി  ആര്ജ്ജനികക്കണ
കേഭാരവങ്ങള ആര്ജ്ജനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

• 1  മുതല്  12  വലര  ഓകരഭാ  കഭാസനിലുലാം  കുടനി  ആര്ജ്ജനികക്കണ
കശഷനികേളുലാം അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമുള്ള ധഭാരണകേളുലാം കേഴനിവകേളുലാം
കേഴനിവനിനനുസരനിചസ്റ്റ് കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതകേ.

(എ) പഠന  വനിഷയങ്ങളനിലല  ആശയദൃഢത,  കേണക്കസ്റ്റ്,  സയന്സസ്റ്റ്,
ഐ.ടനി. വനിഷയങ്ങളനിലല കുടനിയുലട ധഭാരണയുലാം കേഴനിവലാം.

(ബനി) പഭാകഠവതര വനിഷയങ്ങളനിലല വവവനിദവവലാം ആര്ജ്ജവവലാം.

(സനി) സഭാമൂഹവരലാംഗലത്ത ധഭാരണ, പരനിസനിതനി ജ്ഞഭാനലാം തുടങ്ങനിയവ

(ഡനി) ഭഭാഷഭാജ്ഞഭാനലാം, കേമഡ്യൂണനികക്കഷന് സനില്, ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ് 3
ഭഭാഷകേലളങ്കനിലുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് കേഴനിവസ്റ്റ് ഉണഭാക്കുകേ.

(ഇ) കുടനികേളനില് ആകരഭാഗവപരമഭായ അവസ സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• കുടനിയുലട  കേഴനിവസ്റ്റ്  കകേവലലാം  വനിഷയ  പഠനത്തനില്  ഒതുക്കഭാലത
സര്ഗ്ഗപരമഭായ  എലഭാ  കേഴനിവകേളുലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  തരത്തനില്
സമഗവനികേസനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കുകേവഴനി  യഥഭാര്ത  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
ലക്ഷവലാം വകേവരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതകേ.

• അനഭാരഭാഷ  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭാവശവമഭായ
പഠകനഭാപകേരണങ്ങള വനിദവഭാലയങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേ.

• ഉന്നതനനിലവഭാരത്തനിലല അദവഭാപനലാം ഉറപഭാക്കത്തക്ക രതീതനിയനില്
അദവഭാപകേ പരനിശതീലനലാം ഉറപ്പുവരുതകേ.

• പഭാകഠവതര  പഠനലാം  ഉയര്തന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ഭസൗതനികേ,  മഭാനസനികേ,
സഭാലാംസഭാരനികേ സസൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുകേ.
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• കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരലാം  പുതനിയ  തലമുറയനില്  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം
മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഒരു  സലാംസഭാരമഭായനി  രൂപലപടുത്തനി
എടുക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുകേ.

• മദവപഭാനലാം,  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലാം  എന്നനിവ  പുതനിയ  തലമുറയനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവന്ന  തരത്തനില്  ഇടലപടലുകേള  നടതകേ
വഴനി സലാംസഭാരസമ്പന്നമഭായ ഒരു പുതനിയ തലമുറലയ വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ.

• പഭാസനികേസ്റ്റ്  മുക്ത-കേതീടനഭാശനിനനി  മുക്ത-ലഹരനി  മുക്ത  കേഭാമ്പസുകേള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ

• “കേവഭാമ്പസസ്റ്റ് തലന്ന പഭാഠപുസകേലാം”എന്ന ആശയലത്ത ജനകേതീയമഭായനി
വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേവഴനി  പ്രകൃതനിക്കനിണങ്ങനിയ  10000  മഭാതൃകേഭാ
തുരുതകേള കകേരളത്തനില് സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• സ്കൂള  തലത്തനില്  കുടനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ്  ഇലഭാത്ത  അവസ
കനടുകേ.  

• അനനവമഭാലയഭാരു  ജനകേതീയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  മഭാതൃകേ  കകേരളത്തനില്
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  സമസ  തലങ്ങളനിലുലാം  അനഭാരഭാഷ  മഭാതൃകേ
വനികേസനിപനിക്കുകേ.

• പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  പരനിഗണനകേള
നല്കേനി മുഖവധഭാരയനിലലത്തനിക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ ജനഭാധനിപതവവല്ക്കരണലാം അര്തപൂര്ണമഭാക്കുകേ. 

• കവഭാടവകേഭാശലാം  ലഭനിക്കുകമ്പഭാളതലന്ന  ലതഭാഴനിലലടുക്കുവഭാനുള്ള  കേഴനിവസ്റ്റ്
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന് ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പരനിപഭാടനി
സമഗമഭാക്കുകേവഴനി  കുടനികേളനില്  സതയലാംപരവഭാപ്തത  വകേവരനിക്കുവഭാന്
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ.

• സ്കൂള വഭായനശഭാലകേളുലാം ലഭാബറടറനികേളുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ
വഴനി കുടനികേളുലട പഠനനനിലവഭാരലാം ഉയര്തകേ.

• സ്കൂള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് കേസൗണ്സലനിലാംഗസ്റ്റ് സസൗകേരവങ്ങള ഉണഭാക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന്
ജനകേതീയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുകേ.
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(സനി)  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് ആദവഘടത്തനില് ലതരലഞടുക്കലപടനിട്ടുള്ള
37  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  'കേനിഫ്ബനി'
ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അനുമതനിയുലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അപ്രകേഭാരലാം  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണ
നടപടനികേള തതരനിതലപടുതന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അലാംഗതീകൃത ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം EoI
(Expression of Interest) ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത അടുത്ത ഘടത്തനില് മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തലപടുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  76  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തയഭാറഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളുലട വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  തലത്തനിലുള്ള  എലഭാ  കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേളുലാം  വഹലടകേസ്റ്റ്
കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേളഭാക്കനി  പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  മഭാനലാംനല്കുകേ  എന്ന
രണഭാമലത്ത  ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഐടനി@സ്കൂള  മുകഖന
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  അദവയന  വര്ഷലാം  ആലപ്പുഴ,
പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്,  തളനിപറമ്പസ്റ്റ് എന്നതീ നഭാലസ്റ്റ്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  വഹലടകേസ്റ്റ്  സ്കൂള  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വപലറഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  അവ  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ബഭാക്കനിയുള്ള  136
അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു. 

മൂന്നഭാമലത്ത  ഉപഘടകേമഭായ  എല്.പനി.,  യു.പനി.  കഭാസുകേളുലട  പ്രസക്തനി
വതീലണടുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുലട അടനിസഭാനസസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി
നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള സ്കൂള ലതരലഞടുപസ്റ്റ് നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന. 50  വര്ഷലാം,
100  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സ്കൂള  ലതരലഞടുപസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന. കൂടഭാലത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത 140 നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി
1200  സ്കൂളുകേളനി ല്  300  ലക്ഷലാം  രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വജവവവവനിദവ  ഉദവഭാനലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഏഴകകേഭാടനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  14  ഓടനിസലാം  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വജവവവവനിദവ പഭാര്ക്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയുലട  ആദവഘടമഭായനി  761  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  10,000
രൂപവതീതലാം  അനുവദനിച്ചു.  അക്കഭാദമനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• ഒനമുതല്  12  വലര  കഭാസുകേളനിലല  കുടനികേളുലട  പഠന  പ്രയഭാസങ്ങള
കേലണതന്നതനിനുകവണനി കബസസ്റ്റ് വലന് അചതീവ്ലമന്റെസ്റ്റ് സര്കവ്വേ
നടത്തനി.   പ്രയഭാസകേരമഭായ കമഖലകേള കേലണത്തനി പരനിഹഭാര
കബഭാധനത്തനിനുള്ള നനിര്കദശങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി.  
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• നനിരനര  മൂലവനനിര്ണയലാം  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃത
വനിദവഭാഭവഭാസലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  മുഴവന്  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.

• സൂക്ഷ്മതല  പഭാഠഭാസൂതണവലാം  അനുബന  സഭാമഗനികേളുലാം   ഡനിജനിറല്
വനിഭവങ്ങളുലാം എലഭാ കഭാസ്സുകേളനിലലയുലാം  എലഭാ അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഐറനി  @സ്കൂളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ്  സമഗ കപഭാര്ടല്
ആരലാംഭനിച്ചു.

• മൂലവനനിര്ണയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ജനഭാധനിപതവവല്ക്ക
രനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'കചേഭാദവജഭാലകേലാം'  എന്ന  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
തുടങ്ങനി  എലഭാ  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  കചേഭാദവങ്ങള  അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്
ലചേയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി.

• ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്  ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം ജനിലഭാതല ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് പഠന കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം തണല്മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനി

7 (*95) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി  വകുപ്പുമഭായനി
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം  തണല്മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇത്തരത്തനില്  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്ന  തണല്മരങ്ങള
അതനിജതീവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കേലണത്തല്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടനിയനര  സഭാഹചേരവത്തനിലലഭാലത  തണല്മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേര്ശന നനിര്കദശലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ):

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കസഭാഷവല് കഫഭാറസ്ട്രേനി വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ
ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം  തണല്മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിടനില.
എന്നഭാല്  കകേഭാടയലാം  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  എലാം.സനി.  കറഭാഡനില്  കേനി.മനി  149/000  മുതല്
151/000  വലരയുള്ള  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി  56  മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത കേണ്ണൂര് ഡനിവനിഷനുകേതീഴനില് വരുന്ന ലവള്ളൂര്-പഭാടനികയഭാട്ടുലാംചേഭാല്- പുളനികങ്ങഭാലാം
എന്ന കറഭാഡനില്  2017  ജൂണ്  5  പരനിസനിതനി  ദനിനത്തനില്  500  വൃക്ഷവത്തകേള
നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലകേ.ആര്.എഫസ്റ്റ്.ബനി.,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  കറഭാഡുകേളനില്  ബനലപട
കേണ്സഷണര്മഭാര് വൃക്ഷവത്തകേള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്ന മരങ്ങളുലട പരനിപഭാലനലാം കസഭാഷവല്
കഫഭാറസ്ട്രേനി  വകുപഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  ലകേ.ആര്.എഫസ്റ്റ്.ബനി.,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.
കറഭാഡുകേളനില് കേരഭാറുകേഭാര് തലന്നയഭാണസ്റ്റ് മരങ്ങളുലട പരനിപഭാലനലാം നടതന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  അടനിയനര സഭാഹചേരവത്തനിലലഭാലത കറഭാഡസ്റ്റ് വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം മറസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  (കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി)
അനുവഭാദകത്തഭാടുലാം  നനിബനനകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാതമഭാണസ്റ്റ്  മരങ്ങള
മുറനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതസ്റ്റ്.

ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദവക്കനുസൃതമഭായനി രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലന്റെ
പുനനഃസലാംഘടന

8 (*96) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവകേള  വകേകേഭാരവലാം  ലചേയഭാന്  തക്കവനിധലാം
രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലന  കേഭാരവക്ഷമവലാം  കുറമറതുമഭായ  വനിധത്തനില്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ ഡനിജനിവറകസഷന്,  ഇ-സഭാലാംപനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നതീ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന്  തക്ക  സഭാകങ്കതനികേ  വവദഗവലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മുഖഭാനരലാം  വസൂലഭാക്കനിയ  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഫതീസസ്റ്റ്
മടങ്ങനികപഭായതഭായ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ):

(എ)  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവകേള  വകേകേഭാരവലാം  ലചേയഭാന്  തക്കവനിധലാം
രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലന  കേഭാരവക്ഷമവലാം  കുറമറതുമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലല  ബനലപട  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ഡനിജനിറവലകസഷന്,  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപഭാക്കഭാന്
തക്കവനിധത്തനില്  സഭാകങ്കതനികേവവദഗവലാം   കനടുന്നതനിനഭായനി  വകുപ്പുതലത്തനില്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല പടലാം സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനില്
രജനിസര്ലചേയ  966-ാം  നമ്പര്  ആധഭാരത്തനിലന്റെ  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഫതീസനിനത്തനിലുള്ള
7,24,070  രൂപ (ഏഴസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനിനഭാലഭായനിരത്തനി എഴപതസ്റ്റ് രൂപ മഭാതലാം)
ലനറസ്റ്റ്ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ് മുകഖന ഒടുക്കനിയതഭായനി കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന. ടനി തുകേ അകപക്ഷകേലന്റെ ബഭാങ്കസ്റ്റ് അക്കസൗണനില്നനിനലാം കുറവസ്റ്റ്
ലചേയസ്റ്റ് കേഭാണുന്നനിലലന്നസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ് എന്.ഐ.സനി.-യുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ്
ടനി  തുകേ  അക്കസൗണനില്നനിനലാം  കുറവ്ലചേയ്യുകേയുലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടപടനികേള
സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  8  സബസ്റ്റ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി രജനികസ്ട്രേഷന് ഫതീസസ്റ്റ് ഇനത്തനില് ലനറസ്റ്റ്ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
വഴനി ഒടുക്കനിയ 1,02,819  രൂപ (ഒരു ലക്ഷത്തനി രണഭായനിരത്തനി എണ്ണൂറനി പലത്തഭാന്പതസ്റ്റ് രൂപ
മഭാതലാം)  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനില്  വരവവയഭാത്ത  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടുകേയുലാം  ആയതസ്റ്റ്
എന്.ഐ.സനി.-യുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ബനലപട  കേക്ഷനികേളനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്
ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിദവഭാര്തനികേളുലട ജനഭാധനിപതവ സലാംഘടനഭാ പ്രവര്ത്തനലാം
നനിയമവനികധയമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

9 (*97) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ജനഭാധനിപതവകവദനികേള  ചേനില  നനിക്ഷനിപ്ത  തഭാത്പരവകത്തഭാലട
നനികരഭാധനിചതസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളനിൽ  ജനഭാധനിപതവകബഭാധത്തനിലന്റെ സഭാനത്തസ്റ്റ് ജഭാതനി,
മത,  സങ്കുചേനിത,  വനിഭഭാഗതീയ മകനഭാഭഭാവലാം ഉടലലടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേളലമഭാരുക്കുനലവന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില്  വഹസ്കൂളതലലാം  മുതലലങ്കനിലുലാം  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്
വനിദവഭാര്തനികേളുലട ജനഭാധനിപതവ സലാംഘടനഭാ പ്രവര്ത്തനലാം നനിയമവനികധയമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സതകേഭാരവ സതഭാശയ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാതമല എയ്ഡഡസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് &
സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം പ്രകവശനലാം കനടുന്ന സമയത്തസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനി സലാംഘടനഭാ
പ്രവര്ത്തനലാം  നടതകേയനിലലന്നസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം  ഒപനിട്ടുനല്കേഭാന്
നനിര്ബനനിതരഭാകുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിൽ  അരഭാജകേതതവലാം വര്ഗ്ഗതീയവത്കേരണവലാം
ശക്തമഭായതനിനഭാല്  ജനഭാധനിപതവപരമഭായ  വനിദവഭാര്തനി  സലാംഘടനഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ):

(എ)  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില് ഉളലപലടയുള്ള സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലതരലഞടുപ്പുകപഭാലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
ജനഭാധനിപതവ  രതീതനിയനില്ത്തലന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  ജനഭാധനിപതവ
അവകേഭാശലാം നനിലവനില് അനുവദനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളുലട ജനഭാധനിപതവ
കബഭാധവലാം ഐകേവവലാം വളര്തവഭാന് സഹഭായകേരമഭായ രതീതനിയനില് സ്കൂള പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്
ലതരലഞടുപസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്. എലഭാ അക്കഭാദമനികേ വര്ഷവലാം സ്കൂള പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്
രൂപവല്ക്കരണലാം  നടതന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്  തലത്തനില്
സര്ക്കുലര്  പുറലപടുവനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  194/2007/
ലപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  5-11-2007  എന്നതനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനിടഭായനിരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത തനികേച്ചുലാം സമഭാധഭാനപരവലാം രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുലട ഇടലപടലുകേള
ഇലഭാലതയുമഭായനിരനിക്കണലാം സ്കൂള പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ് ലതരലഞടുപസ്റ്റ് നടകത്തണതസ്റ്റ്.  അകതഭാലടഭാപലാം
ബഹു. വഹകക്കഭാടതനിയുലട ഒ.പനി. നമ്പര് 10046/96 എന്ന കകേസനിലല 8-11-2006-ലല
വനിധനിനവഭായത്തനിലന്റെയുലാം 1936/96, 1341/97, 262/97 എന്നതീ റനിടസ്റ്റ് അപതീലുകേളനികന്മെലുള്ള വനിധനി
നവഭായത്തനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സ്കൂള  പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  ഇലക്ഷന്  നടത്തനി
വരുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസകത്തഭാലടഭാപലാം സഭാമൂഹവകബഭാധവലാം നതീതനികബഭാധവമുള്ള ഒരു
തലമുറലയ  വഭാര്ലത്തടുകക്കണതനിനഭാല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
ജനഭാധനിപതവഭാവകേഭാശങ്ങള  ധതലാംസനിക്കലപടഭാതനിരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ആവശവമഭായ
ഇടലപടല് നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലന സലാംവനിധഭാനലാം

10(*98) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനില് കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ആമുഖ
പരനിശതീലനലാം നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ കേഭാരവക്ഷമത ഉയര്തന്നതനിനഭായനി എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്
ഉളലപലടയുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തുടര്  പരനിശതീലന  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പരനിശതീലനലാം  നടത്തഭാനുകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  ഓവര്സതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  കഭാര്ക്കുമഭാര്ക്കുലാം
ഇന്ഡക്ഷന്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വടപനിസ്റ്റുകേളക്കുലാം  ഓഫതീസ്  അറന്ഡര്മഭാര്ക്കുലാം
വകുപനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  സനിവനില്  സര്വ്വേതീസനിലനക്കുറനിച്ചുമുള്ള  ആമുഖ  പരനിശതീലനവലാം
നല്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരളത്തനില് കേഭാരവവടത്തസ്റ്റ് കകേരള വഹകവ റനിസര്ചസ്റ്റ്  ഇന്സനിറഡ്യൂടനില്
വച്ചുലാം  കൂടഭാലത  മൂന്നസ്റ്റ്  കമഖലകേള  തനിരനിച്ചുലാം  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇതനില്
ദക്ഷനിണ കമഖലയനില് തനിരുവനനപുരലാം ലറസസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ് ഹഭാള, ലകേഭാലലാം ഗസസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ്
ഹഭാള/എഞ്ചനിനതീകയഴസ്റ്റ്  കബസ്റ്റ്,  മധവകമഖലയനില് എറണഭാകുളലാം ലറസസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ് ഹഭാള,
തൃശ്ശൂര് ലറസസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ് ഹഭാള,  ലതഭാടുപുഴ ലറസസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ് ഹഭാള,  ഉത്തരകമഖലയനില്
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്/ലറസസ്റ്റ്  ഹസൗസസ്റ്റ്  ഹഭാള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
വചസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  ഐ.എലാം.ജനി.-യുലട  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാചനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടതനണസ്റ്റ്.
ഇനനിയുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  മുകേളനില്  പറഞ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്വചസ്റ്റ്  നടത്തഭാന്
ഉകദശനിക്കുന.   കകേരളത്തനിനുലവളനിയനില്  ഇന്ഡവന്  അക്കഭാഡമനി  ഓഫസ്റ്റ്  വഹകവ
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്,  നഡ്യൂഡല്ഹനി,  ലസന്റെര് കറഭാഡസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ഇന്സനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്,  നഡ്യൂഡല്ഹനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്വചസ്റ്റ്  നടക്കുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില് എഞ്ചനിനതീയര്മഭാലര
പലങ്കടുപനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന.

സതകേഭാരവ-ലപഭാതുകമഖല കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള

11 (*99) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന്  പനിള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയകശഷലാം ലപഭാതുകമഖലയനിലല കേശുവണനി
ഫഭാക്ടറനികേലളലഭാലാം  തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  സഭാധവമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുവഴനി  എത
കപര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  കേശുവണനി വവവസഭായത്തനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ കതഭാടണനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇറക്കുമതനിക്കഭായനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം
എനഭാണസ്റ്റ്; ഇതനിനഭായുള്ള പ്രകതവകേ കേമ്പനനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഗുണവലാം വനിലയുലാം കുറഞ വനിയറസ്റ്റ്നഭാലാം കേശുവണനിപരനിപസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലല
വവവസഭായലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടുകമഭാ;

(ഡനി)  സതകേഭാരവ-ലപഭാതുകമഖല കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേള എലനലഭാലമനലാം അവ എത മഭാതലാം ഫലവത്തഭാലയനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  10626  കപര്ക്കുലാം
കേഭാലപകനില് 3893 കപര്ക്കുലാം 215 സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കുലാം ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് ഓണത്തനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് 1050 ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
നനിയമനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കതഭാടണനി ഉല്പഭാദകേ രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം കനരനിടസ്റ്റ് കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേളക്കസ്റ്റ്/കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിളഭായ കകേരള കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലസഷവല് ഓഫതീസറഭായനി
ശതീ.  മഭാരപഭാണ്ഡവന്,  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.  (റനിട.)-ലന  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേഭാഷഡ്യൂ എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേസൗണ്സനില് ഓഫസ്റ്റ് ഇനവ
(CEPCI) നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരനര
ഇടലപടലുകേളുലടയുലാം  വനിവനിധ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉത്തരവകേളവഴനി  ലടണര്  വവവസകേളനില്
ആവശവമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  കൂടുതല്  വവഭാപഭാരനികേള  ലടണറനില്  പലങ്കടുക്കുന്നതനിനു
കവണനി  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു.  ഇതുവഴനി  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കനി  കകേഭാര്പകറഷന്
ഫഭാക്ടറനികേള 17-8-2016 മുതല് തുറന്നസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത
കതഭാടണനിയുലട  ദസൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേശുവണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെയുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപനിലന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള  ഫഭാമുകേള,  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  രഭാജപുരലാം,  ചേതീകമനനി,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  നഭാടുകേഭാണനി
എന്നതീ  എകസറ്റുകേള,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
(RPL),  കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന് (SFCK), ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ ഫഭാമുകേള എന്നനിവയനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നഭാടന് കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കമതീകേരണങ്ങള കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാലപകലാം സലാംയുക്തമഭായനി
ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലകേളനില്നനിനമഭാതലാം ഇതനിനകേലാം  770
ലമട്രെനികേസ്റ്റ് ടണ് കതഭാടണനി കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാലപകനിനുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത വനില
ലകേഭാടുതവഭാങ്ങനിയ  910  ലമട്രെനികേസ്റ്റ് ടണ് കതഭാടണനിയുളലപലട ആലകേ  1680  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്
ടണ്  കതഭാടണനി  ഇക്കഭാലയളവനില്  സലാംഭരനിച്ചു.  ആഭവനരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേശുവണനി  പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  കതഭാടണനി ഉല്പഭാദകേ രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം കനരനിടസ്റ്റ്
കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേളക്കസ്റ്റ്/കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്
കനരനിടസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിളഭായ കകേരള
കേഭാഷഡ്യൂ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിച്ചു. ശതീ. മഭാരപഭാണ്ഡവന്,
ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.  (റനിട.)-ലന  ലസഷവല്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരുന. 

കൂടഭാലത  ലചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  കതഭാടണനിക്കസ്റ്റ്  വനില
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  30-1-2017-ല്  സ.ഉ.(കേലയഴത്തസ്റ്റ്)  നമ്പര്  07/2017/വവവ.
പ്രകേഭാരലാം  ആസൂതണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ  വകുപസ്റ്റ്  അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസകടറനി
ലചേയര്മഭാനഭായുലാം പ്രനിന്സനിപല് ലസകടറനി-കൃഷനി വകുപസ്റ്റ്,  പ്രനിന്സനിപല് ലസകടറനി-പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപസ്റ്റ്,  ധനകേഭാരവ  വകുപസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനി,  ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  &
സഭാറനിസനികസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  അതഭാതസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്,  ബനലപട  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്,  കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേഭാലപകനിലന്റെയുലാം മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്
ഡയറക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  വനിലനനിര്ണയ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.  

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

12 (*101) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേള  അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;
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(ബനി) വനികലജഭാഫതീസുകേളനില് എതന്ന ലപഭാതുജനങ്ങകളഭാടുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട
ലപരുമഭാറലാം മഭാനവമലഭാത്തതഭാലണന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ലചേമ്പനഭാടസ്റ്റ്  വനികലജഭാഫതീസനില് കേര്ഷകേന് ആത്മഹതവ
ലചേയതസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുലട  മനുഷവതതരഹനിതമഭായ  ലപരുമഭാറലത്തതടര്ന്നഭാലണന്ന
ആകരഭാപണമുകണഭാ;  എങ്കനില് കുറക്കഭാരഭായ ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര എനസ്റ്റ് നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  ആത്മഹതവലചേയ  കേര്ഷകേന്  കജഭായനിയുലട  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുലാം കുടുലാംബത്തനിലല ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  ബഹുമഭാനലപട  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനിയുലട  123/
എന്/എലാം/റവ/17  നമ്പര് കുറനിപനിലന്റെയുലാം  1350769/ജനി.3/2017/റവ.  നമ്പര് സര്ക്കുലറനിലന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്  മനിന്നല്പരനികശഭാധന  നടതവഭാനുലാം
പതീരനികയഭാഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടതവഭാനുലാം ആവശവലമങ്കനില് തഭാലൂക്കസ്റ്റ്തലത്തനില്ത്തലന്ന
അഴനിമതനി  വനിമുക്ത സതഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലഭാ ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത,  ഏലതങ്കനിലുലാം
ഉകദവഭാഗസന്  വകേക്കൂലനി/പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  ആവശവലപടുന്നപക്ഷലാം  ആ  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില് ജനിലഭാ  കേളക്ടറനിലന്റെയുലാം ലഭാന്റെസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ
കേമ്മേതീഷണകററനിലന്റെയുലാം ലസകകടറനിയറനിലന്റെയുലാം മനനി ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം കഫഭാണ് നമ്പരുകേള
മുന്ഗണനഭാകമത്തനില്  നല്കേനിയുലാം  പ്രസ്തുത  നമ്പരുകേളനില്  ബനലപടുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദശലാം  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസുകേളനില്  പരസവലപടുതന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദശലാം  എലഭാ  റവനഡ്യൂ
ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അഴനിമതനിരഹനിത  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  റവനഡ്യൂ
വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര് കേഭാണനിക്കുന്ന നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനികേള  തടയുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  യഥഭാകമലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി ദക്ഷനിണ  കമഖല
വനിജനിലന്സസ്റ്റ് ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട കേഭാരവഭാലയവലാം എറണഭാകുളലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനി
മധവകമഖല  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ആസഭാനമഭാക്കനി  ഉത്തരകമഖല  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത,  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററനിലുലാം  ഇന്ലസക്ഷന് വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
വനിജനിലന്സനിലന്റെ  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനി  സതീനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെ  കനതൃതതത്തനില്
ഇന്ലസക്ഷന്  &  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  നഭാമകേരണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത,  വകുപസ്റ്റ്  കമധഭാവനിയഭായ  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരവഭാലയത്തനില്
ഇന്ലസക്ഷന്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആഡനിറസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലല  റനിക്കഭാര്ഡുകേള,
രജനിസറുകേള എന്നനിവ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  റവനഡ്യൂ സലാംബനമഭായ നനിയമങ്ങളനില്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൃതവമഭായ അറനിവസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുലാം ലപരുമഭാറമഭാറത്തനിനു കപ്രരണ
യഭാകുന്നതനിനുമഭായനി ഇന്സനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ് ഡനിസഭാസര് മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ
(ഐ.എല്.ഡനി.എലാം.) കനതൃതതത്തനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി വനിപുലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  റവനഡ്യൂ വകുപനിലല ഒരു ലചേറനിയ വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗസരുലട ലപരുമഭാറലാം
മഭാനവമലഭാത്തതഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. ലചേമ്പകനഭാടസ്റ്റ് വനികലജനിലല കേര്ഷകേ ആത്മഹതവലയതടര്ന്നസ്റ്റ് മുന്
വനികലജസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ശതീ.  സനിലതീഷസ്റ്റ്  കതഭാമസനികനയുലാം  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  ശതീ.
സണനി  ടനി.എ.-കയയുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  അകനതഷണവനികധയമഭായനി
കസവനത്തനില്നനിനലാം  സലസന്റെസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  കമല്വനിഷയലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
അകനതഷണ  ഉകദവഭാഗസനഭായനി  ശതീ.  കൃഷ്ണന്കുടനി  പനി.പനി.,  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടര്  (എല്.എ.)
കകേഭാഴനികക്കഭാടനിലന  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ലകേഭായനിലഭാണനി
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തഹസനില്ദഭാരഭായ  ശതീമതനി  എന്.  റലാംലയസ്റ്റ്  കേഠനിനശനിക്ഷയ്ക്കുള്ള  കുറപതലാം
ലഭാന്റെസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരവഭാലയത്തനില്നനിനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  21-6-2017-നസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ലചേമ്പകനഭാടസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസനില്വചസ്റ്റ്
മരണലപട കജഭായനി എന്ന ലകേ.  ലജ.  കതഭാമസനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിലന്റെ വഭായ്പഭാബഭാധവത
തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  (ചേക്കനിടപഭാറ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായ്പയഭായ
13,16,856  രൂപയുലാം പൂഴനികത്തഭാടസ്റ്റ്  യൂണനിയന് ബഭാങ്കനില്നനിനലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ  3,31,346
രൂപയുലാം) ആലകേ 16,48,202 രൂപ (പതനിനഭാറസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി നഭാല്പത്തനിലയടഭായനിരത്തനി
ഇരുനൂറനി  രണസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാതലാം)  മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം
അനുവദനിചസ്റ്റ്  13-7-2017-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  230/17/റവ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകദഹത്തനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിലല
ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് കജഭാലനി നല്കുന്ന വനിഷയലാം തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

പരനിസനിതനിസസൗഹൃദ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള

13 (*102) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
പരനിസനിതനിസസൗഹൃദ രതീതനികേള അവലലാംബനിക്കണലമന്ന നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കേഭാലഭാവസയ്ക്കുലാം ഭൂപ്രകൃതനിയ്ക്കുലാം അനുകയഭാജവമഭായ നനിര്മ്മേഭാണ
വശലനികേള അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മരഭാമത്തസ്റ്റ് ഡനിവസന് വനിഭഭാഗലത്ത ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം
ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനി ആര്ക്കനിലടക്ടസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലത്ത പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ):

(എ) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പരനിസനിതനി സസൗഹഭാര്ദമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി 7-3-2013-ലല
സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  28/2013/ലപഭാ.മ.വ.  എന്ന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഹരനിത
നനിര്മ്മേഭാണ  നയത്തനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
അവലലാംബനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ഊര്കജ്ജഭാപകഭഭാഗലാം,  ജലദസൗര്ലഭവലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേളുലട അപരവഭാപ്തത,  കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാം മൂലമുണഭാകുന്ന പ്രശങ്ങള
എന്നനിവയസ്റ്റ് ഒരു പരനിധനിവലര പരനിഹഭാരലാം കേലണതന്നതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ് ഹരനിതനനിര്മ്മേഭാണ
നയലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി  അവലലാംബനിക്കുകേവഴനി  40%-കത്തഭാളലാം ഊര്ജ്ജത്തനിലന്റെയുലാം
ജലത്തനിലന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുവഭാന് കേഴനിയുലാം.  പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേള
പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലപടുതകേവഴനി  ലമയനിന്  ഗനിഡനിലന  ആശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കുറയ്ക്കുവഭാന്  കേഴനിയുലാം.  മഴലവള്ള  സലാംഭരണവലാം  ജലത്തനിലന്റെ  പുനര്ചേഭാകതീകേരണവലാം
നയത്തനില്  വവവസ  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മലനിനതീകേരണ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന
സലാംസരണ  പദതനികേളുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവ  കേര്ശനമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനില്  ഇവ  ഉളലപടുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.
എനര്ജനി  കേണ്സര്കവഷന് ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഡനിലല  (ECBC)  വവവസകേളകൂടനി
ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  നയത്തനില്  ഉളലപടുതവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്ങലന
ഊര്ജ്ജക്ഷമമഭായ  വവദദ്യുകതഭാപകേരണങ്ങള  മഭാതലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം  അതുവഴനി
വവദദ്യുതനിയുലട അളവസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.  പരമഭാവധനി നനിര്മ്മേഭാണ സലകത്തഭാടസ്റ്റ്
ഇണങ്ങുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണരതീതനി  അവലലാംബനിക്കഭാനുലാം  ഹരനിതഭാഭയുലാം  വൃക്ഷലതഭാദനികേളുലാം
പരമഭാവധനി നനിലനനിര്തവഭാനുലാം നയലാം വവവസലചേയ്യുന. ഹരനിത ഗൃഹ വഭാതകേങ്ങളുലട (green
house  gases)  പുറനള്ളല്  കുറയ്ക്കുകേ  എന്ന  പ്രധഭാന  ലക്ഷവലാം  വകേവരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകേവഴനി ലമചലപട ഒരു ജതീവനിതസഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം
നയലാം വവവസലചേയ്യുന. 

പരനിമനിതമഭായനിവരുന്ന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലടയുലാം
ഉപകഭഭാഗലാം  കുറചസ്റ്റ്  വഫ്ലൈ  ആഷസ്റ്റ്  കപഭാലുള്ള  ബദല്  നനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്  നയലാം  വവവസലചേയ്യുന.  തുടക്കത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ് പരനിസനിതനി സസൗഹഭാര്ദ തതതങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  പരനിസനിതനി  സസൗഹഭാര്ദ  ലകേടനിട  രൂപകേല്പനകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  ആര്ക്കനിലടക്ചേറല്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പ്രഭാഥമനികേ
പരനിശതീലനവലാം ലതരലഞടുത്ത 12 കപര് ക്കസ്റ്റ് ഹരനിത സഭാകങ്കതനികേവനിദവയനില് വനിദഗ
പരനിശതീലനവലാം  നല്കുകേയുലാം  8  കപര്  കകേന്ദ്ര  ഹരനിത  കററനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജന്സനിയഭായ
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GRIHA-യുലട  അലകഡനിറഡസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഫഷണല്  ആയനി  കയഭാഗവത  കനടുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിലവനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലല  വഭാസ്തുശനില്പ  വനിഭഭാഗലാം  രൂപകേല്പനലചേയ്യുന്ന
എലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം  കദശതീയ  ഏജന്സനിയഭായ  GRIHA-യുലട  തതീസഭാര്  പദവനി
ലഭവമഭാകുന്ന രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ് രൂപകേല്പന ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ് ലകേടനിടങ്ങള  GRIHA-യുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിട്ടുന്നതനികലയഭായനി രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കനതൃതതലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു കനഭാഡല് ഓഫതീസലറയുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പരതീക്ഷഭാരതീതനി പരനിഷ്കരണത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി

14 (*103) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഒന മുതല് പനണസ്റ്റ് വലരയുള്ള കഭാസുകേളനിലല പരതീക്ഷഭാരതീതനി
പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നതീക്കമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരതീക്ഷകേളുലട  മൂലവനനിര്ണയ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലുള്ള
മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ശരനിയുത്തരലാം  ലതരലഞടുക്കുന്ന  രതീതനിയനില്നനിനലാം  വവതവസമഭായനി  സതയലാം
ഉത്തരലമഴതുന്ന തരത്തനിലുള്ള കചേഭാദവങ്ങളുലട എണലാം കൂട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി) വനിദവഭാര്തനികേളുലട അറനിവനിലന്റെ നനിലവഭാരലാം അളക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പരവഭാപ്തമഭായ
കചേഭാദവങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുവഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ജ്ഞഭാനനനിര്മ്മേനിതനിയനില്  അധനിഷനിതമഭായ ഒരു പഭാഠവപദതനിയഭാണസ്റ്റ്  നഭാലാം
പനിന്തുടരുന്നതസ്റ്റ്.  അനുഭവങ്ങളനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന പഠനിതഭാവസ്റ്റ് അറനിവസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുനലവനലാം
നനിര്മ്മേനിച അറനിവനിലന പുനനഃപരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ലമചലപടുതനലവനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  നടക്കണലമങ്കനില്  വനിലയനിരുത്തല്  നനിരനരമഭായനി  നടക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട  കേനിട്ടുന്ന
തനിരനിചറനിവകേള പഠനലാം ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുതകേയുലാം കവണലാം.
ഇക്കഭാരവത്തനില്  നനിരനര  വനിലയനിരുത്തലനിനഭാണസ്റ്റ്  (സനി.ഇ.)  ഏലറ  പങ്കസ്റ്റ്  വഹനിക്കഭാനഭാവകേ
എന്നതനിനഭാല് നനിരനര വനിലയനിരുത്തല് കൂടുതല് ശഭാസതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ശക്തനിലപ
ടുതന്നതനിനുമുള്ള  പഠനങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
നനിലവനിലനിരനിക്കുന്ന  സനി  ഇ,  റനിഇ  കസഭാര്  അനുപഭാതത്തനില്  മഭാറലമഭാനലാം  വരുത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല് നനിരനര മൂലവനനിര്ണയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ പ്രകനിയകേളുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ശരനിയഭായവനിധത്തനില് നടക്കുനലവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ഊന്നല് നല്കുന്നതസ്റ്റ്. 

കടലാം  വനിലയനിരുത്തലനില്  ചുവലട  പറയുന്ന  സവനികശഷതകേള
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടക്കുന.



54       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

• പഠനകനടലത്ത  (ആശയലാം,  പ്രകനിയ,  മകനഭാഭഭാവലാം,  മൂലവങ്ങള)
അടനിസഭാനലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.

• കനടനിയ അറനിവനിലന്റെ പ്രകയഭാഗ സനര്ഭങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതസ്റ്റ്.

• ബസൗദനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  ഉയര്തന്നതുലാം  വനിവനിധ  ചേനിനഭാ  പ്രകനിയകേളുലട
ഉപകയഭാഗത്തനികലയസ്റ്റ് നയനിക്കുന്നതുലാം.

• കുടനിക്കസ്റ്റ് സതയലാം വനിലയനിരുത്തലനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭായതസ്റ്റ്.

• നനിശ്ചനിതമഭായ പഭാകറണനികലയസ്റ്റ് ഒതുങ്ങഭാത്തതുലാം നൂതനതതവലാം വവവനിധവവലാം
പുലര്തന്നതുലാം.

• കുടനിയുലട  നനില നനിര്ണയനിക്കഭാനുലാം  പഠനപ്രകനിയയുലട  ഫലപ്രഭാപ്തനി
വനിലയനിരുത്തനി തുടര് ആസൂതണലാം നടത്തഭാന് ടതീചലറ സഹഭായനിക്കുന്നതുലാം.

• വവതവസ നനിലവഭാരക്കഭാരഭായ വനിദവഭാര്തനികേലള പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

• കുടനികേളക്കസ്റ്റ് എളുപത്തനില് വഭായനിച്ചു മനസനിലഭാക്കഭാന് ഉതകുലാംവനിധലാം
ലളനിതവലാം ശനിശുസസൗഹൃദപരവമഭായ കചേഭാദവഭഭാഷ.

• സതനലാം  നനിലപഭാടുകേളുലാം  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളുലാം  യുക്തനിപൂര്വ്വേലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അവസരലമഭാരുക്കുന്ന കചേഭാദവങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതസ്റ്റ്.

• വനിമര്ശന ചേനിനയുലാം പ്രതനികേരണകശഷനിയുലാം വളര്ത്തഭാന് ഉതകുന്ന
കചേഭാദവങ്ങള ഉള്ളതസ്റ്റ്.

• കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതരലഞടുപനിനസ്റ്റ്  അവസരലാം  നല്കുന്ന  വനിധത്തനില്
25% അധനികേ കചേഭാദവങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.

(ബനി)  എലഭാ  അദവഭാപകേരുലടയുലാം  സഹകേരണത്തനിനുള്ള  അവസരലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ജനഭാധനിപതവപരമഭായ സമതീപനമഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി
ഒരു  അലസലസ്മെന്റെസ്റ്റ്  ടൂള  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം  (എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.)  വനികേസനിപനിച്ചു
കേഴനിഞ. 2017  ആഗസസ്റ്റ്  5-ലന്റെ കസര് പരനിശതീലനത്തനില് എലഭാ അധവഭാപകേര്ക്കുലാം
എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.-ല് പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനുള്ള യൂസര് ലനയനിലാം,  പഭാസസ്റ്റ് കവഡസ്റ്റ് എന്നനിവ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

2018-ലല  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.,  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ലപഭാതുപരതീക്ഷകേള
അധവഭാപകേരുലട  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വനികേസനിപനിക്കുന്ന
കചേഭാദവകശഖരലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ചേനിടലപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അധവഭാപകേര്
വവക്തനിഗതമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന  കചേഭാദവങ്ങള  സ്കൂള  വനിഷയ  ഗ്രൂപനില്  ചേര്ചലചേയസ്റ്റ്
ലമചലപടുത്തനി  അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്  ലചേയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങലന  അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്ന
കചേഭാദവങ്ങള  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  എലഭാവര്ക്കുലാം
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ലഭവമഭാകുന്ന  തരത്തനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  കചേഭാദവങ്ങലള  സലാംബനനിക്കുന്ന
പ്രതനികേരണലാംകൂലട  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  വനിദഗ  സമനിതനി  ചേനിടലപടുതന്ന  പൂളനില്  നനിന്നഭായനിരനിക്കുലാം
ലപഭാതുപരതീക്ഷകേളക്കുള്ള  കചേഭാദവങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു  ബ്ലൂ  പ്രനിന്റെനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കചേഭാദവകപപര്  രൂപലപടുത്തഭാനുലാം  പഭാസസ്റ്റ് കവഡസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണകത്തഭാലട
ഓണ്വലനഭായനി  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.  തുടര്നവരുന്ന  പരതീക്ഷകേള
പലതുലാം  ഓണ്വലനനില്  കചേഭാദവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കനി  നടത്തഭാനുള്ള  കമതീകേരണങ്ങള
ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  ബഹുവനികേല്പ  കചേഭാദവങ്ങളുലാം  (മളടനിപനിള  കചേഭായ്സസ്റ്റ്  കേതസവന്സസ്റ്റ്)  ഓര്മ്മേ
പരതീക്ഷനിക്കുവഭാന്  മഭാതലാം  സഹഭായനിക്കുന്ന  വസ്തുനനിഷ  കചേഭാദവങ്ങളുലാം  പരനിമനിതലപടുത്തഭാനുലാം
പഠനിതഭാവനിനസ്റ്റ്  സതതനമഭായനി  ഉത്തരലാം  എഴതഭാന്  കേഴനിയുന്ന  ഓപണ്  എന്ഡഡസ്റ്റ്
കചേഭാദവങ്ങളുലട സഭാധവതകേളകൂടനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുമഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി) സതതീകേരനിക്കുലാം. മനികേച നനിലവഭാരമുള്ള കചേഭാദവങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അധവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുനണസ്റ്റ്. 

ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ പഭാസനികേസ്റ്റ് ലകേഭാണസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

15 (*104) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   ലകേ  .  സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  പഭാസനികേസ്റ്റ്,  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇപ്രകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡ സ്തുനനിര്മ്മേഭാണരതീതനി വനിജയകേരമഭാലണന്നസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില്
കൂടുതല് കറഭാഡുകേള ഇപ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കദശതീയപഭാത നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് കകേഭാളഡസ്റ്റ് ഇന് കപസസ്റ്റ് റതീവസകനിലാംഗസ്റ്റ്
എന്ന ജര്മ്മേന് സഭാകങ്കതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ):

(എ)  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.



56       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,
കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.മനി.  കറഭാഡുകേള  ഷ്രഡഡസ്റ്റ്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മനിശനിതലാം
ലചേയ്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  കറഭാഡുകേളുലട  ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ബനി.എലാം.& ബനി.സനി. (ബനിറ്റുമനിനസസ്റ്റ് ലമക്കഭാഡലാം &ബനിറ്റുമനിനസസ്റ്റ് കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ്)
പ്രവൃത്തനികേളനില്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് ചുള്ളനിയൂര്-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം  കറഭാഡനില് മഭാരഭായമുടലാം
ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ഒരു കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  വരുന്ന ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കദശതീയ പഭാതകേളനില് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  10  കേനി.മനി.
കറഭാഡസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  അതനിലന്റെ  ലപര്കഫഭാമന്സസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുവഭാനുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇതസ്റ്റ് കേരഭാറനില്
നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാനുലാം  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം  നനിര്കദശലാം
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ പഭാസനികേസ്റ്റ് ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില് ഏകേകദശലാം 200 കേനി.മനി. കറഭാഡുകേള ഇത്തരത്തനില്
ഈ വര്ഷലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന.

(ഡനി)  ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്വരുന്ന
കദശതീയപഭാത  47-ല്  പഭാതനിരനിപള്ളനി  (കേനി.മതീ.406/000)  മുതല്  പുറക്കഭാടസ്റ്റ്  (കേനി.മതീ.
428/000)  വലരയുള്ള കദശതീയപഭാതയുലട പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനി കകേഭാളഡസ്റ്റ്  ഇന്
കപസസ്റ്റ് റതീവസകനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രകനിയ ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്തുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവയനില്  നനിലവനിലല  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  ലമഷതീന്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കനരകത്ത
ഡനിവസന്ലചേയസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിച  കേനത്തനില്  ഇളക്കനിലയടുക്കുകേയുലാം  അകത  ലമഷതീന്
വഴനി  ഇളക്കനിലയടുക്കുന്ന  ലമറതീരനിയല്  പഭാകേലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം   ഡ നിവസന്
ലചേയതനുസരനിചസ്റ്റ് കവണ്ടുന്ന അളവനില് ബനിറ്റുമനിന്, സനിമന്റെസ്റ്റ്, വനിവനിധ വലനിപങ്ങളനിലുള്ള
ലമറലുകേള എന്നനിവ കചേര്ത്തസ്റ്റ് ഉപരനിതലത്തനില് വനിരനിക്കുകേയുലാം ഉടന്തലന്ന അനുകയഭാജവമഭായ
രതീതനിയനിലുള്ള കറഭാളറുകേള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഉറപനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  

ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില് മതവകൃഷനി

16 (*105) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുവസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദതീന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതവകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില് മതവക്കുഞങ്ങലള സസൗജനവമഭായനി നനികക്ഷപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതവകൃഷനിക്കസ്റ്റ് അനുകയഭാജവമഭാക്കനിലയടുക്കഭാവന്ന ലപഭാതുകുളങ്ങലള സലാംബനനിച
വനിവരകശഖരണലാം നടതകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി   വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ) ഉണസ്റ്റ്. മതവകൃഷനിക്കസ്റ്റ് അനുകയഭാജവമഭായ ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കശഖരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

കമ
നമ്പര്

ഇനലാം എണലാം വനിസ്തൃതനി (ലഹക്ടര്)

ശുദജല കസഭാതസ്സുകേള

1 പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് കുളങ്ങള 7340 1367

2 കഹഭാളനി കപഭാണ്ടുകേള 3224 400.427

3 ഇറനികഗഷന് ടഭാങ്കുകേള 1051 2313.27

4 ശുദജല തടഭാകേങ്ങള 9 1620

5 നദനികേള 44 85000

6 റനിസര്കവ്വേഭായറുകേള 47 34205

7 ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമുകേള 80 259

ഓരുജല കസഭാതസ്സുകേള

8 ഓരുജല പ്രകദശങ്ങള .... 65213

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  മതവസമ്പത്തസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ലപഭാതുജലഭാശയത്തനില്  മതവക്കുഞങ്ങലള  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  പദതനി  ഉളനഭാടന്
മതവവനികേസന  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ടനി  പദതനിയനില്
'ഉളനഭാടന്  കമഖലയുലട  പരനിപഭാലനവലാം  മകനജ് ലമനലാം'  എന്ന  ഘടകേത്തനിനസ്റ്റ്  350
ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലല  ഉപഘടകേമഭായനി  മതവ  സമ്പത്തനിലന്റെ
വര്ദനവലാം  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  എന്നനിവയഭായനി
ആലകേ  253  ലക്ഷലാം രുപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനുസരനിചസ്റ്റ്  മതവസമ്പത്തസ്റ്റ്
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വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാര്പസ്റ്റ്,  ആറ്റുലകേഭാഞ്ചസ്റ്റ്,  കൂടഭാലത  തനതുമതവങ്ങളഭായ  കേരനിമതീന്,
കേണമ്പസ്റ്റ്,  പൂമതീന്,  കേറുപസ്റ്റ്,  വരഭാല്,  മുഷനി തുടങ്ങനിയ എയര് ബതീത്തനിലാംഗസ്റ്റ് മതവങ്ങള,
ലചേമ്മേതീന്  മുതലഭായവയുലട  മതവക്കുഞങ്ങലള  ഉളനഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിചസ്റ്റ്
മതവസമ്പത്തസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന.

(സനി) മതവകൃഷനിക്കസ്റ്റ് അനുകയഭാജവമഭാക്കനി എടുക്കഭാവന്ന ലപഭാതുകുളങ്ങലള സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിവര  കശഖരണലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  'ജനകേതീയ  മതവകൃഷനി
രണഭാലാം ഘടലാം പദതനിയനില്' ഉളലപടുത്തനി കശഖരനിച്ചുവരുന.

വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടങ്ങളനില് കേഭാലഭാനുസൃത പരനിഷ്കരണലാം

17 (*106) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  വനിദവഭാഭവഭാസ  ചേടങ്ങളനില്  കേഭാലഭാനുസൃത  പരനിഷ്ക്കരണലാം  നടതന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേടങ്ങളനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  വവവസകേളനില്  ചേനിലലതങ്കനിലുലാം  അവവക്തവലാം
കേഭാലഭാനുസൃതവമലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിരവധനി  കകേഭാടതനി  വവവഹഭാരങ്ങളക്കനിടയഭാക്കുന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് സമഗ പരനിഷ്ക്കരണ നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് തുടക്കലാം കുറനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ):

(എ)  കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടങ്ങളനില് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ കഭദഗതനികേളക്കുള്ള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു
കശഷലാം  3-12-2016-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  199/2016/ലപഭാവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം
അദവഭാപകേ നനിയമനങ്ങളനില് സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലരക്കൂടനി ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി
കകേരള  വനിദവഭാഭവഭാസ  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) കകേഭാടതനി വവവഹഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് കഹതുവഭാകുന്ന ലകേ.ഇ.ആര്. വവവസകേള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് യുക്തമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സസൗജനവവലാം  നനിര്ബനനിതവമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  കനടുന്നതനിനുള്ള  കുടനികേളുലട
അവകേഭാശ നനിയമലാം  2009  കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവത്തനില് കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ
ചേടങ്ങളനില്  സമഗമഭായ  പരനിഷ്കരണലാം  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.
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ലതഭാഴനിലധനിഷനിത പരനിശതീലനലാം

18 (* 107) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹയര് ലസക്കണറനി,  ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുകേകളഭാലടഭാപലാം ലതഭാഴനിലധനിഷനിത പരനിശതീലനലാം
ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം  ഓകരഭാ  കകേഭാഴനിലുലാം  ഓകരഭാ  വനിഷയലാം  കൂടനി  ഉളലപടുത്തഭാന്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്,  ഏലതലഭാലാം  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  വനിഷയങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തഭാന്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ):

(എ&ബനി) ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
കകേഭാഴനിലനഭാപലാം ലതഭാഴനിലധനിഷനിത പരനിശതീലനലാം ഒരു വനിഷയമഭായനി പഠനിപനിച്ചുവരുന.
ഒമ്പപതസ്റ്റ്,  പത്തസ്റ്റ്,  സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ.,  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  ആര്ടസ്റ്റ്  സ്കൂള,  കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ്
തലങ്ങളനില്  എന്.എസസ്റ്റ്.കേദ്യു.എഫസ്റ്റ്.  നടപഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കഡഭാ.  ആര്.വനി.ജനി.
കമകനഭാന് അദവക്ഷനഭായനി  ഒരു വഹ പവര് കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ കേമ്മേനിറനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിക്കഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്
2018-19 അക്കഭാദമനികേസ്റ്റ് വര്ഷലാം കമല്പറഞനിട്ടുള്ള കമഖലകേളനില് എന്.എസസ്റ്റ്.കേദ്യു.എഫസ്റ്റ്-മഭായനി
സലാംകയഭാജനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള മഭാറങ്ങള വരുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭനിചതനിനുകശഷകമ  ഹയര്  ലസക്കണറനി,  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേകളഭാലടഭാപലാം  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത
പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം ഓകരഭാ കകേഭാഴനിലുലാം അപ്രകേഭാരലാം വനിഷയലാം ഉളലപടുതലമന്ന
കേഭാരവത്തനില്  തതീരുമഭാനമുണഭാകുകേയുള്ളൂ.  അഗനികേളചര്,  ആകടഭാകമഭാടതീവസ്റ്റ്,  ഇന്ഷതറന്സസ്റ്റ്,
ടൂറനിസലാം,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  ലടലനികേമ്മേഡ്യൂണനികക്കഷന്, റതീലടയനില്,  ഫനിസനിക്കല് എ ഡഡ്യൂകക്കഷന്
തുടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേളുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കദശതീയ  തലത്തനില്
പരനിഗണനിക്കുന്ന കമഖലകേള.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള

19 (* 108) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവര്ക്കഭായനി  പ്രകതവകേ  പഭാഠപുസകേങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വനിദവയുലട സഭാധവതകേള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില്
എപ്രകേഭാരലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരുലട  പഠനലാം  കൂടുതല് ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രകതവകേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന്ന ഒന്നസ്റ്റ്  മുതല്  12
വലര  കഭാസ്സുകേളനിലല  ഹനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ഇമ്പകയര്ഡസ്റ്റ്,  വനിഷതലനി  ഇമ്പകയര്ഡസ്റ്റ്,  ലമന്റെലനി
റനിടഭാര്ഡഡസ്റ്റ്,  ഓര്കത്തഭാപതീഡനിക്കലനി  ഹഭാന്റെനികേവഭാപ്ഡസ്റ്റ്,  ഓടനിസലാം  എന്നതീ  വനിഭഭാഗലാം
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  വവകേലവത്തനിലന്റെ  സതഭഭാവമനുസരനിചസ്റ്റ്  8-ാം  കഭാസ്സുവലര  പരമഭാവധനി
3,350  രൂപയുലാം കുറഞതസ്റ്റ്  1,850  രൂപയുലാം വര്ഷത്തനില് നല്കേനിവരുന. 9  മുതല്
12-ാം  കഭാസ്സുവലരയുള്ള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  അദവഭാപകേരുലടയുലാം
അറന്ഡന്റെസ്റ്റ്മഭാരുലടയുലാം കസവനവലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 208  ലലഹസ്കൂളുകേളനില് റനികസഭാഴസ്റ്റ്
റൂമുകേളുലാം  ലതറഭാപഡ്യൂടനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം
സഹഭാകയഭാപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേളനില്  റഭാലാംപുകേളുലടയുലാം  ഹഭാന്റെസ്റ്റ്
ലറയനിലുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം, ശുചേനിമുറനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയുലാം നടപഭാക്കനി
വരുന. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേലള കേലണതന്നതനിനസ്റ്റ് വര്ഷലാംകതഭാറുലാം വവദവപരനികശഭാധനഭാ
കേവഭാമ്പുകേളുലാം  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അന/ബധനിര  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  കമഖലകേളനിലഭായനി  ആലകേ  43  സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ടനി വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷണലാം, തഭാമസലാം, വസലാം, പഠകനഭാപകേരണങ്ങള
തുടങ്ങനി  എലഭാ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  സസൗജനവമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  ബുദനിപരമഭായ
ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന കുടനികേളക്കഭായനി  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില്നനിനലാം കപഴണ്സസ്റ്റ്
വനിത്തസ്റ്റ് ഡനിസസ്റ്റ്എബനിലനിറതീസസ്റ്റ് Act/Rules പ്രകേഭാരലാം രജനികസ്ട്രേഷന് ലഭനിച 300 സ്കൂളുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്. ബുദനിപരമഭായ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന കുടനികേളക്കഭായുള്ള സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന. കൂടഭാലത
ബുദനിപരമഭായ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കഭായുള്ള  സവനികശഷ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,
ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം, പുനരധനിവഭാസ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശ കസവനങ്ങള എന്നനിവയഭായനി
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് സനി.  എചസ്റ്റ്.  മുഹമ്മേദസ്റ്റ് കകേഭായ ലമകമ്മേഭാറനിയല്
കസറസ്റ്റ് ഇന്സനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്  കഫഭാര് ദനി ലമന്റെലനി ചേലഞ്ചസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ് എന്ന സതയലാംഭരണ സഭാപനവലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  മഭാനസനികേ വളര്ചയനിലഭായ,  ബുദനിപരമഭായ ലവല്ലുവനിളനി  എന്നതീ
കമഖലയനിലല  ഗകവഷണങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  ഈ  രലാംഗലത്ത  എലഭാ  സവനികശഷ
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വനിദവഭാലയങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷവകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഈ  സഭാപനലത്ത  ഒരു  കനഭാഡല്  അപകസ്റ്റ്  സഭാപനമഭായനി
ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ബുദനിപരമഭായനി  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കഭായനി  പ്രകതവകേ
പഭാഠപുസകേലാം എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗലാം സ്കൂളനിലല
അദവഭാപകേര്ക്കഭായനി പ്രകതവകേ പരനിശതീലനവലാം എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി. നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത  ശവണപരമഭായനി  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കഭായനി  ഒന്നസ്റ്റ്  മുതല്
നഭാലുവലര കഭാസ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേ പഭാഠവപദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  അന-ബധനിര  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  ആവശവത്തനിനസ്റ്റ്
കേലാംപഡ്യൂടറുകേളുലാം ഐ.ടനി. പഠനത്തനിനസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം അദവഭാപകേരുലട കസവനവലാം
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലഭാ വനിദവഭാലയങ്ങളനിലുലാം  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന് കൂടുതല് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത
കേഭാഴ്ചപരമഭായനി ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്ന കുടനികേളക്കഭായനി എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി., ലകേല്കട്രെഭാണനിലന്റെ
സഭാകങ്കതനികേസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വനികേസനിപനിച  'ശഭാരദ  ലബയനില്  വററര്'  എന്ന
കേമ്പഡ്യൂടര്  കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  അദവഭാപകേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുള്ള  ലമഭാഡഡ്യൂള
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലലയുലാം  ലസഷവല്  സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ബുദനിപരമഭായനി  ലവല്ലുവനിളനി
കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കഭായനി  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലനത്തനിനുകവണ  ലമഭാഡഡ്യൂള
എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം
SIMC (കസറസ്റ്റ് ഇന്സനിറഡ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലമന്റെലനി ചേലഞ്ചസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്)-യുലട കനതൃതതത്തനില് സഭാമൂഹവനതീതനി
വകുപസ്റ്റ്,  കുടുലാംബശതീ-ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂള എസസ്റ്റ്.ഐ.എലാം.സനി.  എന്നനിവരുലട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട എലഭാ ജനിലകേളനിലുമഭായനി നടനവരുന. ഇതുവലര 40 ബഭാച്ചുകേളക്കസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.

വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലത്ത നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

20 (* 109) ശതീ  .  എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗലത്ത  നവതീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖവഭാപനിച  പരതീക്ഷഭാ  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  കേഭാണഭാപഭാഠലാം
പഠനിക്കുന്നതനിലുപരനി  അറനിവസ്റ്റ്  കനടുകേലയന്ന  പ്രകനിയയസ്റ്റ്  ഈ  നവതീകേരണലാംവഴനി
എതമഭാതലാം കപ്രഭാതഭാഹനലാം ലഭനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനഭാവനികധയമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;
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(ബനി)  പരതീക്ഷഭാകപടനി  അകേറ്റുന്നതനിനുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  സമഗ  കേഴനിവസ്റ്റ്
വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം  ഉപയുക്തമഭായ  രതീതനിയനില്  ഇത്തരലാം  നവതീകേരണലാം  നടതകമ്പഭാള
കപഭാലുലാം  കേലഭാകേഭായനികേ  കമഖലയനിലുളലപലട  പ്രഭാഗതവലാം  ലതളനിയനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
പഠനത്തനില് നഷ്ടലപടുന്ന സമയത്തനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലമന്ന നനിലയനില് നല്കുന്ന കഗസസ്റ്റ്
മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കണലമന്ന  നനിര്കദശലാം  എതമഭാതലാം  പുകരഭാഗമനപരമഭാലണന്നസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനഭാവനികധയമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതഭാശയ ലപ്രഭാഫഷണല് വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില് അടനിമവല്ക്കരണത്തനിനുള്ള
പ്രധഭാന  ഉപഭാധനിയഭാലണന്നസ്റ്റ്  ആകക്ഷപമുള്ള  ഇകന്റെണല്  അസലസ്മെന്റെസ്റ്റ്  എന്ന  അശഭാസതീയ
സമ്പ്രദഭായലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് കവണ നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ജ്ഞഭാനനനിര്മ്മേനിതനിയനില്  അധനിഷനിതമഭായ ഒരു പഭാഠവപദതനിയഭാണസ്റ്റ്  നഭാലാം
പനിന്തുടരുന്നതസ്റ്റ്.  അനുഭവങ്ങളനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന പഠനിതഭാവസ്റ്റ് അറനിവസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുനലവനലാം
നനിര്മ്മേനിച അറനിവനിലന പുനനഃപരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ലമചലപടുതനലവനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  നടക്കണലമങ്കനില്  വനിലയനിരുത്തല്  നനിരനരമഭായനി  നടക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട
കേനിട്ടുന്ന തനിരനിചറനിവകേള പഠനലാം ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുതകേയുലാം
കവണലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  നനിരനര  വനിലയനിരുത്തലനിനഭാണസ്റ്റ്  (സനി.ഇ.)  ഏലറ  പങ്കസ്റ്റ്
വഹനിക്കഭാനഭാവകേ എന്നതനിനഭാല് നനിരനര വനിലയനിരുത്തല് കൂടുതല് ശഭാസതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുമുള്ള  പഠനങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
നനിലവനിലനിരനിക്കുന്ന  സനിഇ,  റനിഇ  കസഭാര്  അനുപഭാതത്തനില്  മഭാറലമഭാനലാം  വരുത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല് നനിരനര മൂലവനനിര്ണയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ പ്രകനിയകേളുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ശരനിയഭായവനിധത്തനില്  നടക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഊന്നല്നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  കടലാം
വനിലയനിരുത്തലനില്  ചുവലട  പറയുന്ന  സവനികശഷതകേള  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങള നടക്കുന.

• പഠനകനടലത്ത  (ആശയലാം,  പ്രകനിയ,  മകനഭാഭഭാവലാം,  മൂലവങ്ങള)
അടനിസഭാനലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.

• കനടനിയ അറനിവനിലന്റെ പ്രകയഭാഗ സനര്ഭങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതസ്റ്റ്.

• ബസൗദനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  ഉയര്തന്നതുലാം  വനിവനിധ  ചേനിനഭാ  പ്രകനിയകേളുലട
ഉപകയഭാഗത്തനികലയസ്റ്റ് നയനിക്കുന്നതുലാം.

• കുടനിക്കസ്റ്റ് സതയലാം വനിലയനിരുത്തലനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭായതസ്റ്റ്.

• നനിശ്ചനിതമഭായ പഭാകറണനികലയസ്റ്റ് ഒതുങ്ങഭാത്തതുലാം നൂതനതതവലാം വവവനിധവവലാം
പുലര്തന്നതുലാം.
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• കുടനിയുലട നനില നനിര്ണയനിക്കഭാനുലാം പഠനപ്രകനിയയുലട ഫലപ്രഭാപ്തനി
വനിലയനിരുത്തനി തുടര് ആസൂതണലാം നടത്തഭാന് ടതീചലറ സഹഭായനിക്കുന്നതുലാം.

• വവതവസ നനിലവഭാരക്കഭാരഭായ വനിദവഭാര്തനികേലള പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

• കുടനികേളക്കസ്റ്റ് എളുപത്തനില് വഭായനിചസ്റ്റ് മനസനിലഭാക്കഭാന് ഉതകുലാംവനിധലാം
ലളനിതവലാം ശനിശുസസൗഹൃദപരവമഭായ കചേഭാദവഭഭാഷ.

• സതനലാം നനിലപഭാടുകേളുലാം  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളുലാം  യുക്തനിപൂര്വ്വേലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അവസരലമഭാരുക്കുന്ന കചേഭാദവങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതസ്റ്റ്.

• വനിമര്ശന ചേനിനയുലാം പ്രതനികേരണകശഷനിയുലാം വളര്ത്തഭാന് ഉതകുന്ന
കചേഭാദവങ്ങള ഉള്ളതസ്റ്റ്.

• കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതരലഞടുപനിനസ്റ്റ്  അവസരലാം  നല്കുന്ന വനിധത്തനില്
25% അധനികേ കചേഭാദവങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്. 

(ബനി) കേലഭാകേഭായനികേ കമഖലയനില് പ്രഭാഗല്ഭവലാം ലതളനിയനിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള കഗസസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന്  നനിര്കദശനിചനിടനില.  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പരഭാതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
പഠനലാം  നടത്തനി  കഗസസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സമ്പ്രദഭായലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിലവനില് കഗസസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ് വനിഷയത്തനിലന്റെ മഭാര്ക്കനിലനഭാപലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ്
നല്കുന്ന രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്  പനിന്തുടരുന്നതസ്റ്റ്.  കുടനിക്കസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  കമഖലയനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രഭാഗതവലാം
അതസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയുകേയുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതരത്തനില്  കഗസസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രകതവകേമഭായനി  നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  തുടര്പഠനത്തനിനുലാം  കജഭാലനിക്കുലമലഭാലാം
അര്ഹമഭായ  പരനിഗണന  ലഭനിക്കുന്നതരത്തനില്  ആയനിരനിക്കുലാം  ഗകവഷണഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
പരനിഷ്കഭാരലാം.

(സനി)  സതഭാശയ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങള സമഗമഭായനി പഠനിചസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4-2-2017-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)
നമ്പര് 37/2017/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം ജസനിസസ്റ്റ് ലകേ. ലകേ.ദനികനശന് ലചേയര്മഭാനുലാം കഡഭാ.
ലകേ. ലകേ. എന്. കുറുപസ്റ്റ്,  കഡഭാ. ആര്. വനി. ജനി. കമകനഭാന് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി
ഒരു കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേമ്മേതീഷന് നഭാലസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് സര്ക്കഭാരനില്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  5-8-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (എലാം.എസസ്റ്റ്)
നമ്പര്  232/2017/ഉ.വനി.വ  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  31-8-2017  വലര  കേഭാലഭാവധനി
നതീടനിലക്കഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേമ്മേതീഷന് ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ട്ടുകേലളഭാനലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.

റവനഡ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

21 (* 110) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം നല്കുന്ന ഏലതഭാലക്ക സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ്
ഓണ്വലനഭായനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  നനിലവനില്  നല്കുന്ന  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എതയഭാലണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പഠനകേഭാലത്തസ്റ്റ്  പലതവണ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
കനകടണനിവരുന്ന അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആവശവങ്ങളക്കഭായുള്ള  ജഭാതനി,  കനറനിവനിറനി,  വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  എങ്കനില്  ഇതസ്റ്റ്
എനമുതല് നടപഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലാം എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  നനിലവനില് റവനദ്യു വകുപനില്നനിന്നസ്റ്റ് നല്കുന്ന തഭാലഴപറയുന്ന  24  ഇനലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്വലനഭായനി നല്കേനിവരുന :

1. ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

2. കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

3. തഭാമസക്കഭാരനഭാലണനള്ള സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

4. ബന്ധുതത സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

5. കനറനിവനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

6. ലഡഭാമനിവസല് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

7. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

8. വകേവശഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

9. തനിരനിചറനിയല് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

10. പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

11. കസഭാളലവന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

12. ലലഭാകക്കഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

13. കേണ്ലവന്ഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

14. ഡനിപന്റെന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

15. അഗതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

16. കുടുലാംബഭാലാംഗതത സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
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17. മനിശ വനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

18. കനഭാണ് റതീ മഭാകരവജസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

19. വലഫസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

20. വണ് ആന്റെസ്റ്റ് ദ ലസയനിലാം സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

21. ലപഭാസഷന് ആന്റെസ്റ്റ് കനഭാണ് അറഭാചസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

22. വഭാകലതഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

23. വനിധവ/വനിഭഭാരവന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

24. വമകനഭാരനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

(ബനി) 23-9-2008-ലല ജനി.ഒ (വകേ) നമ്പര് 318/08/റവനദ്യു പ്രകേഭാരലാം പ്രകതവകേ
ആവശവത്തനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കേനിവന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
4-8-2017-ലല  ജനി.ഒ.(വകേ)  264/17/റവ.  പ്രകേഭാരലാം  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട
സഭാധുതഭാകേഭാലയളവസ്റ്റ് പ്രകതവകേ ആവശവത്തനിനുമഭാതലാം എന്ന വവവസ റദഭാക്കനി മൂന്നസ്റ്റ്
വര്ഷമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ഉളലപലടയുള്ള ആവശവങ്ങളക്കഭായനി റവനദ്യു വകുപനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  സഭാധുതഭാകേഭാലയളവസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  ആവശവത്തനിനു
മഭാതലാം എന്ന വവവസ റദഭാക്കനി 3 വര്ഷമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കനറനിവനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
സഭാധുതഭാകേഭാലയളവസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ആജതീവനഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
സഭാധുതഭാകേഭാലയളവസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ഒരു  വര്ഷമഭാണസ്റ്റ്.  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  ഏലതങ്കനിലുലാം ഒരു
പ്രകതവകേ കകേഭാഴനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറനിനസ്റ്റ് ആ കകേഭാഴനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
വലര പ്രഭാബലവമുണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലചേറുകേനിട കേശുവണനി വവവസഭായനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള

22 (*111) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറുകേനിട കേശുവണനി വവവസഭായനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇത`  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കേശുവണനി വവവസഭായത്തനിനഭാവശവമഭായ കതഭാടണനി കകേരളത്തനില് തലന്ന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി വവഭാപനിപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേശുവണനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  മറസ്റ്റ്  വവവസഭായ
ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  നതീക്കനിവച  വനഭൂമനിയനിലുലാം  തരനിശഭായനികേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങളനിലുലാം
കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കതഭാടണനിക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കനതൃതതത്തനില്  ആനഭാപ്രകദശനില്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനിലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കതഭാടണനിയുലട വനിലവര്ദനയുലാം ലഭവതക്കുറവലാം ബഭാങ്കനില്നനിനലാം
ലകഡനിറസ്റ്റ് ലഭനിക്കഭാനുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം ലചേറുകേനിട വവവസഭായനികേള കനരനിടുന്ന പ്രധഭാന
പ്രശങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദകേ  രഭാജവങ്ങളനില്
നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേള/
കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിളഭായ
കകേരള  കേഭാഷദ്യു  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്ന  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേമ്പനനിയുലട രജനികസ്ട്രേഷന് ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് നനിയമനിച  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ലസഷവല്  ഓഫതീസറഭായ  ശതീ.  മഭാരപഭാണസ്റ്റ്   ഡവന്,  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.(റനിട.)-ലന്റെ കനതൃതതത്തനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  ലഹക്ടര്
സലത്തസ്റ്റ് കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കഭാന് ലക്ഷവമനിടനിരുന. ഇതനില് നഡ്യൂ ഗഭാര്ഡന്
സതീമനില്  2000  ലഹക്ടര്  (4  ലക്ഷലാം ഗഭാഫസ്റ്റ്)  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  മറ്റുലാം  തരനിശ്ശേഭായനി
കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി വവഭാപനത്തനിനഭായനി  1000  ലഹക്ടര് (2  ലക്ഷലാം
വതകേള), 'മുറലത്തഭാരു കേശുമഭാവസ്റ്റ്', കുടുലാംബശതീ, ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി എന്നനിവ വഴനി
സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം  സലങ്ങള ഉളലപടുത്തനി  1250  ലഹക്ടര്  (2.5
ലക്ഷലാം  വതകേള)  എന്നനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുന.  കകേരളത്തനില്  പഭാകന്റെഷന്
അടനിസഭാനത്തനില് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
എകസറസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില് കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം  ഇതനിനകേലാം
തലന്ന  അകസഭാസനികയഷന്  ഓഫസ്റ്റ്  പഭാകന്റെഴസ്റ്റ്  കകേരള  (എ.പനി.ലകേ.)-യുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവരനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി ഏജന്സനിയുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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സലാംസഭാന  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  ഏജന്സനി  നനിലലമഭാരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം സസൗജനവമഭായനി  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  ലചേടനിയുലാം  അവ പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന. 

കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് അവരുലട വനിവനിധ ഫഭാക്ടറനികേളനിലുലാം മറസ്റ്റ് തരനിശു
ഭൂമനികേളനിലുലാം  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  നഴറനിയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  അതദ്യുല്പഭാദനകശഷനിയുള്ള  കേശുമഭാവസ്റ്റ്
വതകേള സസൗജനവ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുനണസ്റ്റ്.  തകദശ സതയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കൂടഭാലത  കൃഷനി,  വനലാം,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം,  റവനദ്യു  എന്നതീ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  വനിപുലമഭായനി  നടതന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  തരനിശ്ശേഭായനികേനിടക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  ഉളലപലടയുള്ള  ഭൂമനിയനില്
കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  ബഹു.  മതവബനന
ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കേശുവണനി  വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലടയുലാം  വനലാം
വകുപ്പുമനനിയുലടയുലാം സഭാന്നനിദവത്തനില് 24-5-2017 തതീയതനിയനില് നടന്ന മതീറനിലാംഗനില്
വചസ്റ്റ് വനിവനിധ വകുപസ്റ്റ് കമധഭാവനികേള  300-ല് അധനികേലാം ഏക്കര് സലത്തസ്റ്റ് കേശുമഭാവസ്റ്റ്
കൃഷനി ലചേയഭാന് സമ്മേതനിചസ്റ്റ് കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ  വനിഷയലാം  ആനഭാ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ലകേഭാണ്ടുവലന്നങ്കനിലുലാം
ആനഭാ സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടുവച നനിര്കദശലാം സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്ന
തഭായനിരുന്നനില.

മതവകമഖലയുലട വനികേസനലാം

23 (*112) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  മതവകമഖല  സൂചേനികേ  തയഭാറഭാക്കണലമന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദശത്തനില് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന മതവ  ബനന വകുപസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(ബനി) നതീല സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  (ബ്ലൂ ഇക്കകണഭാമനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്)
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയുലട  പ്രധഭാന  പരനിപഭാടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മതവകമഖല  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  ഈ  പദതനിലയ
എങ്ങലനലയഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  സമുദ്ര  മതവ  നയലാം  കകേരളത്തനിലല
മല്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കമഖലലയയുലാം പരമ്പരഭാഗത മതവ കമഖലലയയുലാം ഏലതഭാലക്ക
രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ബഭാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ) കദശതീയ മതവകമഖലഭാ സൂചേനികേ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സമുദ്ര മതവ
ഗകവഷണ സഭാപന  (CMFRI)  ത്തനിലനയഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ലക്ഷദതതീപസ്റ്റ്,  ആന് ഡമഭാന്  നനികക്കഭാബഭാര്  ദതതീപുകേള,  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  മതവകമഖലഭാ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  തഭാരതമവ  വനിലയനിരുത്തല്
നടതകേയഭാണസ്റ്റ് മതവകമഖലഭാ സൂചേനികേലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പുതനിയ  മതവബനന  തുറമുഖങ്ങളുലട/മതവലാം  കേരയടുപനിക്കല്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നനിലവനിലുള്ള  മതവബനന  തുറമുഖങ്ങള/  മതവലാം  കേരയടുപനിക്കല്
കകേന്ദ്രലാം  എന്നനിവയുലട  നവതീകേരണലാം,  വനികേസനലാം  എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്  ബ്ലൂ  ലറവലഡ്യൂഷന്
പദതനിയനിലൂലട  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കേമ്മേതീഷന്ലചേയ  മതവബനന
തുറമുഖങ്ങളുലട  തുടര്  നടത്തനിപനിനുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  ടനി  ഹഭാര്ബറുകേളനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തണലമന്നസ്റ്റ്  ബ്ലൂ  ലറവലഡ്യൂഷനനില്  നനിര്കദശമുണസ്റ്റ്.
തഭാലഴപറയുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ആഴതീക്കല് മതവബനന തുറമുഖ രണഭാലാം  ഘട വനികേസനലാം  -
1440 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. തഭാനൂര്  മതവബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  പുലനിമുട്ടുകേളുലട  നതീളലാം
കൂടല് - 1435 ലക്ഷലാം രൂപ.

3. ലവള്ളയനില്  മതവബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  ലതകക്ക  പുലനിമുടനിലന്റെ
നതീളലാം കൂടല് -2240 ലക്ഷലാം രൂപ.

(സനി)  28-4-2017-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  കദശതീയ  സമുദ്ര
മതവബനന  നയത്തനില്  മതവബനന  കമഖലയനില്  ദൂരവവഭാപകേമഭായ  പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങള
ഉണഭാകുന്ന നനിരവധനി കേഭാരവങ്ങള ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എല്.ഒ.പനി.  നനിര്ത്തലഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പുതനിയ  നയത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനില്  സമുദ്ര
മതവബനന കമഖലയനില് സതകേഭാരവ മൂലധന നനികക്ഷപലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലമനലാം
അനഭാരഭാഷ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മതവബനന  യഭാനങ്ങള
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കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലമനള്ള  നയത്തനിലന്റെ  പ്രഖവഭാപനലാം  മളടനിനഭാഷണല്  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്
മതവകമഖല തുറനലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തുലവമഭായനിരനിക്കുലാം എന്നസ്റ്റ് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കമഖലയനില്  ആശങ്കയുണസ്റ്റ്.  സമുദ്ര  മതവബനന  കമഖലയനില്  സതകേഭാരവ  മൂലധന
നനികക്ഷപവലാം  വനികദശ സഭാകങ്കതനികേവനിദവയുലാം  വന്കതഭാതനില് കേടനവരുന്നതസ്റ്റ്  മതവ
സമ്പത്തസ്റ്റ് കുറയുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുകേയുലാം പരമ്പരഭാഗത മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗലത്ത  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം  എന്ന  ആശങ്കയുലാം
നനിലനനില്ക്കുന.  മതവകമഖലയസ്റ്റ്  ഗുണകേരമഭായനി  ഭവനിക്കുമഭായനിരുന്നതുലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുമഭായ  പല  കേഭാരവങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനി
ക്കുകേയുണഭായനില.  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  തതീരക്കടല്  അധനികേഭാരപരനിധനി  നനിലവനിലല
12  കനഭാടനിക്കല്  വമല്  എന്നതസ്റ്റ്  36  കനഭാടനിക്കല്  വമല്  എന്നസ്റ്റ്  പുനര്കമതീ
കേരനിക്കണലമനലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ആഴക്കടല്
മതവബനനത്തനിനസ്റ്റ് പ്രഭാപ്തരഭാക്കത്തക്കവനിധമഭാണസ്റ്റ് നയരൂപതീകേരണലാം കവണലതനലാം
മതവകമഖലയസ്റ്റ്  മഭാതമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴനില്  ഒരു  മനഭാലയലാം  കവണലമനമുള്ള
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഉന്നയനിക്കുന്ന ആവശവങ്ങളുലാം പുതനിയ കദശതീയ മതവനയത്തനില്
ഉളലപടനിടനില. 

ലചേറുമതവങ്ങലള  പനിടനിചസ്റ്റ്  (ജുവവനല്  ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ്)  വളത്തനിനഭായുലാം  മറ്റുലാം
വനില്പന നടതന്നതസ്റ്റ് തടയഭാന് കകേരള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  MLS (Minimum Legal
Size)  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  നനിയനനിച്ചുവരുന.   എന്നഭാല്  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം
ബഭാധകേമഭാകുലാംവനിധലാം  കദശതീയതലത്തനില്  തതീരുമഭാനമുണഭായഭാകല  ഇത്തരലാം  അശഭാസതീയ
മതവബനനലാം പൂര്ണമഭായനി  നനിയനനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  അക്കഭാരവവലാം  പുതനിയ
വനിജ്ഞഭാപനത്തനില് ഉളലപടനിടനില. രഭാജവത്തഭാലകേയുള്ള മതവബനന യഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മനിനനിമലാം സഭാകന്റെര്ഡ്സസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിക്കണലമന്ന ആവശവവലാം പരനിഗണനിക്കലപടനില.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ സഹഭായ പദതനിയനിലുളലപട വതീടുകേളുലട വനിവരകശഖരണലാം

24 (*113) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണമഭാരലാംഭനിചസ്റ്റ്  പണമനിലഭാത്തതു
ലകേഭാണസ്റ്റ് ഗഡുക്കള മുഴവന് നലഭാതനിരുന്നതുമൂലലാം പഭാതനിവഴനിയനില് മുടങ്ങനികപഭായ ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  സഹഭായ  പദതനിയനിലുളലപട  വതീടുകേളുലട  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  പ്രശ് നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്,  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷലാം എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതുമൂലലാം  ഈ  പദതനിയനിലുളലപട  എത  വതീടുകേളുലട  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ ഭവന പദതനികേളനില് ഉളലപടുകേയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതഭായുമുള്ള  എലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി
വരുന്നകതയുള്ളൂ.  വനിവനിധ ഭവന പദതനികേളനില് ഉളലപടുകേയുലാം എന്നഭാല് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്തവരഭായുലാം  ഉള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വനിവരകശഖരണലാം  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം തകദശ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിവനിധ ഭവന പദതനികേളനില് ഉളലപടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചസ്റ്റ് പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേള  കേലണത്തനി  ആയവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള വലഫസ്റ്റ്  ഭവന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  വലഫസ്റ്റ്  മനിഷന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി ആദവ ഘടത്തനില് 2018 മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി വനിവനിധ ഭവന
പദതനികേളനില് ഉളലപടുകേയുലാം എന്നഭാല് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതഭായനിട്ടുലാം ഉള്ള
മുഴവന്  വതീടുകേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  യൂണനിറസ്റ്റ് നനിരക്കസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  നനിരക്കനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായ  ആനുപഭാതനികേ  വനിഹനിതലാം  നല്കേനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിവരകശഖരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണ നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂകരഖകേള ഡനിജനിറല് ആക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

25 (*115) ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂകരഖകേള പൂര്ണമഭായുലാം ഡനിജനിറല് ആക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ഇതുവലര സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇകപഭാള ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ  പദതനി  എന്നസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവലമന്നഭാണസ്റ്റ്  കേരുതുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലയുലാം  സര്കവ്വേ റനിക്കഭാര്ഡുകേള ഭസൗതനികേമഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം അവ ഓണ്വലനഭായനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  'ഇ-കരഖ'  എന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുണഭായനി.
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  DILRMP-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഡനിജനിവറസസ്റ്റ്  ലചേയ
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നനിലവനിലല  635  വനികലജുകേളുലട  ഭൂകരഖകേള  (FMB-കേള)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
www.erekha.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടലനില്നനിനലാം  ഓണ്വലനഭായനി
പണമടചസ്റ്റ് വകേപറ്റുവഭാന് സസൗകേരവലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള വനികലജുകേളനിലല
ഭൂകരഖകേളുലട  ഡനിജനിവറകസഷന്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഡനിജനിവറസ്ലചേയ  സര്കവ്വേ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന്
കവണനി  GIS  അധനിഷനിതമഭായ  ലവബസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  വനികലജുകേളുലട  ഡഭാറ
അപ് കലഭാഡസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്ന കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ലറലനിസസ്റ്റ്  (റവനദ്യു  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ഇന്ഫര്കമഷന്  സനിസലാം)  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  1243  വനികലജുകേളനിലല അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി  രജനിസറുകേള  (BTR)
ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ്തുകേഴനിഞ. അതനില് 450 വനികലജുകേളനില് തണകപര് രജനിസറുകേളുലാം
(TPR) ഇതനികനഭാടകേലാം ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ്തുകേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇ-കരഖഭാ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില  ഒഴനിലകേ  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്
ഡനിജനിവറകസഷന്  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ഡനിജനിവറസസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങള ഒരുക്കഭാന് നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
സലാംസഭാനലത്ത  റതീസര്കവ്വേ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനികലജുകേളുലട  ലസന്ട്രെല്  സര്കവ്വേ
ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായ  748427  FMB-കേളുലാം  3875  കബഭാക്കസ്റ്റ്  മഭാപ്പുകേളുലാം
ലസന്ട്രെല് ഡനിജനിവറകസഷന് ലസന്റെര്, മറസ്റ്റ് ജനിലഭാ ഡനിജനിവറകസഷന് ലസന്റെറുകേള എന്നനിവ
മുഖഭാനരലാം  സഭാനനിലാംഗനിലൂലട  ഡനിജനിവറസ്ലചേയസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  റതീസര്ലവ്വേ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ബഭാക്കനി  വനികലജുകേളുലട  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  ജനിലകേളനില്നനിനലാം  ലസന്ട്രെല്
സര്കവ്വേ ഓഫതീസനില് ലഭവമഭാക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് ഡനിജനിവറകസഷന് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്. 

ലറലനിസസ്റ്റ്  (റവനദ്യു  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ഇന്ഫര്കമഷന്  സനിസലാം)  പദതനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ  അവസഭാനകത്തഭാലട  എലഭാ  വനികലജുകേളനിലലയുലാം
അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി രജനിസര് (BTR),  തണകപര് രജനിസര് (TPR) എന്നനിവ ഡനിജനിവറസസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവലമന്നസ്റ്റ് കേരുതുന.

ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് നയലാം

26 (*116) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് നയലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മതവബനന  കമഖലയുലട  വളര്ചയസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നയത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നയലാം  എന്നകത്തയസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 8-8-1994-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 43/94/എഫസ്റ്റ് & പനി.ഡനി. ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഒരു മതവ നയലാം തയഭാറഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത നയത്തനില് മതവബനനലാം,  മതവകൃഷനി,  മതവ  സലാംസരണലാം,  മതവ  സലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള കചേര്തലാം  മതവ
കേ കൃഷനി  നയലാം,  ജലഭാശയങ്ങള  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദശങ്ങള,  വപതൃകേ
മതവകൃഷനി സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ ആവശവകേത എന്നനിവ ഉളലപടുത്തനി പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം മതവനയലാം 2016 തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
30-9-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  648/16/മ.തു.വ.  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
പ്രനിന്സനിപല്  ലസകടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം,  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  വവസസ്റ്റ്  ലചേയര്മഭാനുലാം
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്  കേണ്വതീനറുലാം  വനിവനിധ  ശഭാസജ്ഞന്മഭാരുലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  മതവ  കേര്ഷകേരുലാം  അലാംഗങ്ങളഭായ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗങ്ങള  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പുതുക്കനിയ  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  നയലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനികേസനലാം,  മതവബനനലാം,  മതവകൃഷനി,  മതവ
സലാംസരണലാം  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  കമഖലയനിലുലാം  സമഗ  വനികേസനത്തനിലുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിലുലാം
ഊന്നനിയ ഒരു നയലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സമുദ്ര മതവ
സമ്പത്തസ്റ്റ്,  ഉളനഭാടന്  മതവ  സമ്പത്തസ്റ്റ്,  ജല  സലാംഭരണനിയനിലല  മതവബനനലാം,
മതവകൃഷനി,  സലാംകയഭാജനിത മതവകൃഷനി,  അലങ്കഭാര മതവകൃഷനി,  മതവ സലാംസരണലാം,
മതവബനന തുറമുഖങ്ങളുലാം  കേരയടുപനിക്കല്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനികേസനലാം,
തതീരകദശലത്ത  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനലാം,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,
ലനിലാംഗ സമതതലാം,  തതീര പരനിസനിതനി,  വനിജ്ഞഭാന വവഭാപനലാം,  മഭാനുഷനികേ വനികേസനലാം,
പദതനി  നനിര്വ്വേഹണവലാം  ഭരണ  നവതീകേരണവലാം  എന്നതീ  15  വനിഷയങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നയത്തനില്
ഉളലപടുത്തഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) പുതുക്കനിയ മതവനയലാം (ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് കപഭാളനിസനി) തയഭാറഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി
അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
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കേശുവണനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില്ദനിനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

27 (*117) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേശുവണനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഈ സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവണനി  കനരനിടസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി) പ്രസ്തുത നടപടനികേളനിലൂലട ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് എത ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള
അധനികേമഭായനി നലഭാന് കേഴനിഞലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ) പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതയുലാം കതഭാടണനിയുലട ലഭവതക്കുറവലാംമൂലലാം
അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേഭാലപകനിലന്റെയുലാം
ഫഭാക്ടറനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരനര
ഇടലപടലുകേലള  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  17-8-2016  മുതല്  തുറനപ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  സതകേഭാരവ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രതനിനനിധനികേള,  ഫഭാക്ടറനി ഉടമകേളുലട പ്രതനിനനിധനികേള
എന്നനിവലര  പലങ്കടുപനിചസ്റ്റ്  കേശുവണനി  വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനിയുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിചസ്റ്റ്  തുടര്നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇക്കഭാരവത്തനില് ഇനനിയുലാം  മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തസ്റ്റ്  പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  ശമനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
കതഭാടണനിയുലട ദസൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേശുവണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി വകുപനിലന്റെയുലാം പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനിലന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള  ഫഭാമുകേള,  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  രഭാജപുരലാം,  ചേതീകമനനി,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  നഭാടുകേഭാണനി  എന്നതീ
എകസറ്റുകേള,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (RPL),
കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന് (SFCK), ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ വനിവനിധ
ഫഭാമുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നഭാടന് കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കമതീകേരണങ്ങള  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാലപകലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആഭവനരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവണനി  പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇ-ലടണര്  മുകഖന  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനിലചേയസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  ലതഭാഴനില്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന തകദശതീയ കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാലപകനിനുലാം
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംഭരണ  നടപടനികേള  ഇതനിനകേലാംതലന്ന  ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴനിഞ.  കൂടഭാലത ലചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന കതഭാടണനിക്കസ്റ്റ് വനില
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു വനില നനിര്ണയ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രതനിവര്ഷലാം  300  ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങലളങ്കനിലുലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി
ആവശവത്തനിനസ്റ്റ്  കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കഭാന് ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലസഷവല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. കേമ്പനനി രജനിസര്
ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം അതനിലന്റെ അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദകേ  രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  കതഭാടണനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേള/കേമ്പനനികേള  കനരനിടസ്റ്റ്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിളഭായ കകേരള കേഭാഷഡ്യൂ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലസഷവല് ഓഫതീസറഭായനി
ശതീ.  മഭാരപഭാണ്ഡവന്,  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.  (റനിട).-ലന നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.   തുടര്നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേരള സലാംസഭാന
കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെകേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫഭാക്ടറനികേളനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് തുറനപ്രവര്ത്തനിചതുമുതല് ജൂവല  31  വലര
128  ലതഭാഴനില്ദനിനങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാലപകനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  141
ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  ലഭവമഭാകുന്നവനിധത്തനിലുള്ള  കമതീകേരണങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരള  കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  നനിലവനില്വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദകേ
രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  കതഭാടണനി  കനരനിടസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതനിലചേയസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള
പ്രതനിവര്ഷലാം 300 ആയനി വര്ദനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സമയബനനിതമഭായനി പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

28 (*118) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അര്ഹതലപടവര്ലക്കലഭാലാം സമയബനനിതമഭായനി പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) 1977 ജനുവരനി ഒന്നനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് വനഭൂമനി വകേവശലാം ഉണഭായനിരുന്നതുലാം റവനഡ്യൂ, വനലാം
വകുപ്പുകേളുലട  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  കേഴനിഞസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയുലടയുലാം  അനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ  കകേസുകേളനില്  വവക്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  വനഭൂമനിയസ്റ്റ് പകേരമഭായനി ഭൂമനി കേലണത്തനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
തതരനിതലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ട്രെനിബഡ്യൂണലുകേളനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  അര്ഹതലപടവര്ക്കസ്റ്റ് സമയബനനിതമഭായനി പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സതതര  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിയമ  തടസങ്ങളനിലഭാത്ത
കകേസുകേളനില്  സമയബനനിതമഭായനി  പടയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പതനിവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി
കൂടുകേയുലാം പതനിവസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശകേള അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പടയലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.  വര്ഷങ്ങളഭായനി
വതീടുവചസ്റ്റ്  തഭാമസനിച്ചുവരുന്ന  വകേവശഭൂമനി  പതനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്,  അകപക്ഷ  ഭൂമനി,  വനികലജസ്റ്റ്  റനിക്കഭാര്ഡസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്/കതഭാടസ്റ്റ്/
കേഭായല്/കുളലാം/പുഴ/കേനഭാല്  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്ലപട  പുറലാംകമ്പഭാക്കുഭൂമനി  അലഭാലയങ്കനില്
നനിലവനിലുള്ള  ഭൂമനി  പതനിവസ്റ്റ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചു
വരുന.  മനിചഭുമനി  പടയ  നടപടനികേള  തതരനിതലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ആഫതീസുകേളക്കസ്റ്റ്
അധനികേഭാരലാം നല്കേനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  1-1-1977-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വനഭൂമനി  വകേവശലാം  വച്ചുവരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  1993-ലല
കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  ചേടപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ-വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധനയനിലൂലട  പടയലാം  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനയനില്  ഉളലപലട
ആലകേ വനിസതീര്ണമഭായ 37318.6735 ലഹക്ടര് ഭൂമനിയനില് 28588.16 ലഹക്ടര് ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലഭനിച  വനിസതീര്ണത്തനില്  16373.028  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി
36829  കപര്ക്കഭായനി  പതനിച്ചുനല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  റവനഡ്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്  15-6-2017-ല്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്  പടയ
നടപടനികേള തതരനിതലപടുതവഭാന് എലഭാ ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുണഭായനി.
ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയ വനിസതീര്ണത്തനില്, അര്ഹരഭായ അകപക്ഷകേലര കേലണതകേ, കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിച
വനിസതീര്ണത്തനില് അര്ഹരഭായ അകപക്ഷകേലര കേലണത്തനി പടയലാം അനുവദനിക്കുകേ,
സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന നടതവഭാന് കശഷനിക്കുന്ന വനിസതീര്ണത്തനില് പരനികശഭാധന
നടതകേ,  സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേ
എന്നനിവ  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള നടനവരുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.
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(സനി) വനഭൂമനിക്കസ്റ്റ് പകേരലാം ഭൂമനി കേലണതന്നതനിനുള്ള നടപടനി ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി
നടനവരുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ട്രെനിബഡ്യൂണലുകേളനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാന്  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന  ഉര്ജ്ജനിത  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില് 17 ലഭാന്റെസ്റ്റ് വട്രെബഡ്യൂണലുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഏറവലാം കൂടുതല് അകപക്ഷകേള
ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനിലല
29  ലസഷവല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  വട്രെബഡ്യൂണലുകേളുലട  അധനികേ ചുമതല
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്ങലന  46  ട്രെനിബഡ്യൂണലുകേള  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത
കദവസതലാം  കകേസുകേളക്കഭായനി  14  ജനിലകേളനിലുലാം  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാലരയുലാം  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാണലാം  കകേസുകേലള  പ്രകതവകേമഭായനി  ലസറനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാലരയുലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  വട്രെബഡ്യൂണലുകേളനില്
തഹസനില്ദഭാര്മഭാലര അടനിക്കടനി സലലാം മഭാറഭാതനിരനിക്കഭാന് രണസ്റ്റ് വര്ഷത്തനില് കൂടുതല്
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കശഷനിക്കുന്നവലര  മഭാതകമ  നനിയമനിക്കഭാവൂഎനലാം  അവലര  രണസ്റ്റ്
വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  സലലാം  മഭാറരുലതനലാം  കേര്ശന  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലഭാ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം നനിരനരലാം പരനിശതീലനവലാം നല് കേനിവരുന.  ഓകരഭാ വട്രെബഡ്യൂണലുലാം
പ്രതനിമഭാസലാം  തതീര്പഭാകക്കണ  കകേസുകേളുലട  ടഭാര്ജറസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേസസ്റ്റ്
തതീര്പഭാക്കഭാന് പുകരഭാഗതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാന് എലഭാ മഭാസവലാം ഈ വട്രെബഡ്യൂണലുകേളുലട
മതീറനിലാംഗുകേള, വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സുകേള എന്നനിവ നടത്തനിവരുന. കസറസ്റ്റ് ലഭാന്റെസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എലഭാ  വട്രെബഡ്യൂണലനികലയ്ക്കുലാം  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തഭാന്
പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്. കകേസസ്റ്റ് തതീര്പഭാക്കലനിലന്റെ പ്രതനിദനിന പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തഭാന് ലഭാന്റെസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനില് പ്രകതവകേ വനിഭഭാഗവലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
നടപടനികേളനിലൂലട  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  വട്രെബഡ്യൂണലുകേളനിലല  കകേസസ്റ്റ്  തതീര്പഭാക്കല്  പുകരഭാഗതനി  ഇകപഭാള
ഗണവമഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാലത  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  വട്രെബഡ്യൂണലുകേളനില്  കേഭാണലാം,
കുഴനിക്കഭാണലാം,  പഭാടലാം,  ലവറുലാംപഭാടലാം  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  ലടനസനികേളനില്ലപട  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്
പടയലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതുമഭായ  കകേസുകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുകദശനിചസ്റ്റ്  അപ്രകേഭാരമുള്ള കകേസുകേളനില്  ജന്മെനിമഭാര്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത
കകേസുകേള കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് ഒരു  simplified procedure-ലൂലട കകേസുകേള കവഗത്തനില്
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബനലപട  6  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

മതവക്കുഞങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം

29 (*119) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതവബനനലാം  നടതകമ്പഭാള  മതവക്കുഞങ്ങലള  പനിടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനഭാലക്ക നനിയനണങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
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(ബനി) മതവക്കുഞങ്ങലള പനിടനിക്കുന്നതസ്റ്റ് തടയഭാന് എലനഭാലക്ക സജ്ജതീകേരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതവബനനവലകേളുലട  കേണനി  വലനിപലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബനലപട
നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ആകലഭാചേനയുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ)  ലചേറുമതവങ്ങലള  പനിടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  മതവസമ്പത്തനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്  58  ഇനലാം  മതവങ്ങളുലട  പനിടനിലചടുക്കഭാവന്ന  വലനിപലാം  നനിശ്ചയനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ് 24-7-2015-ലല ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 40/15/മതുവ., 17-5-2017-ലല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്
11/17/മതുവ.  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഇത്തരലാം
അശഭാസതീയമഭായ മതവബനനലാം നടതന്നവര്ലക്കതനിലര കകേരള മവറന് ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ്
ലറഗുകലഷന് ആക്ടനിലല വവവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം പനിഴ
ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി) ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപ്പുലാം മവറന് എന്കഫഭാഴസ്റ്റ്ലമനലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് മതവബനന
യഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേറുമതവങ്ങള  പനിടനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  മതവബനന
യഭാനങ്ങളലക്കതനിലര ലകേ.എലാം.എഫസ്റ്റ്.ആര്. ആക്ടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേലളടുതവരുന.
കേണനി  വലനിപലാം  കുറഞ  വലകേള  പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേള  നടതകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത  9  തതീരകദശ
ജനിലകേളനിലുലാം കേടല് പകട്രെഭാളനിലാംഗനിനഭായനി പകട്രെഭാള കബഭാട്ടുകേള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനിലഭാത്ത കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ആലപ്പുഴ എന്നതീ
തതീരകദശ ജനിലകേളനില് അവ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലകേ.എലാം.എഫസ്റ്റ്.ആര്.  ആക്ടസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനില് വല നനിര്മ്മേഭാണ സഭാപനങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേണനിവലനിപലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  വകുപ്പുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  സഭയനില്
തലന്ന ബനില് അവതരനിപനിചസ്റ്റ് നനിയമമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  

വനികലജസ്റ്റ്, തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള ജനസസൗഹൃദമഭാക്കഭാന് നടപടനി

30 (*120) ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് റവനഡ്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള വനിവനിധ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി എതന്ന വനികലജസ്റ്റ്,
തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള ജനസസൗഹൃദമഭാക്കഭാന് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേള  അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  കേര്ശന
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  ഏലതലഭാലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഓണ്വലനഭായനി
ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജഭാതനി,  വരുമഭാന,  കനറനിവനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേലള ജനസസൗഹൃദ ഓഫതീസുകേളഭാക്കനി മഭാറനി
അവയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കവഗത്തനിലുലാം  (Speedy)  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  അനരതീക്ഷത്തനിലുലാം
(modern)  ഉറപഭായുലാം  (Assured)  ഉത്തരവഭാദനിതതകത്തഭാലടയുലാം  (Responsible)  സുതഭാരവമഭായുലാം
(Transparent)  കസവനങ്ങള  നല്കുകേ  എന്ന  ഉകദശവകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്
(SMART)  റവനഡ്യൂ ഓഫതീസസ്റ്റ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ് വനികലജസ്റ്റ്
ഓഫതീസുകേളനില്നനിനള്ള  കസവനങ്ങള  പസൗരനസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  സമയതലാം  എവനിലടവച്ചുലാം
(Any time anywhere)  ലഭവമഭാക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേലള
ജനസസൗഹൃദ ഓഫതീസുകേളഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനവലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള
വനിശമ കകേന്ദ്രവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രമഭായ  ഐ.എല്.ഡനി.എലാം.  മുകഖന  ജനസസൗഹൃദ  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസുകേള  എന്ന
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  ജനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടുന്ന  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അഴനിമതനിരഹനിത  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
റവനദ്യു വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര് കേഭാണനിക്കുന്ന നനിയമവനിരുദ പ്രവൃത്തനികേള തടയുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് യഥഭാകമലാം തനിരുവനനപുരലാം ആസഭാനമഭാക്കനി ദക്ഷനിണകമഖല വനിജനിലന്സസ്റ്റ്
ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി  മധവകമഖല
വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആസഭാനമഭാക്കനി
ഉത്തരകമഖലഭാ   വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത എലഭാ ജനിലഭാ കേളക്ടകററനിലുലാം ഇന്ലസക്ഷന് വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് വനിജനിലന്സനിലന്റെ
അധനികേഭാരലാം  നല്കേനി  സതീനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  ഇന്ലസക്ഷന്  &
വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  നഭാമകേരണലാംലചേയസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  വകുപസ്റ്റ്
കമധഭാവനിയഭായ ലഭാന്റെസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരവഭാലയത്തനില് ഇന്ലസക്ഷന് ആന്റെസ്റ്റ്
ആഡനിറസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലല റനിക്കഭാര്ഡുകേള,  രജനിസറുകേള എന്നനിവ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ബഹു.  റവനദ്യു ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വകുപ്പുമനനിയുലട  123/എന്/
എലാം/റവ/17  നമ്പര്  കുറനിപനിലന്റെയുലാം  1350769/ജനി.3/2017/റവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലറനിലന്റെയുലാം
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അടനിസഭാനത്തനില്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്  മനിന്നല് പരനികശഭാധന  നടതവഭാനുലാം
പതീരനികയഭാഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടതവഭാനുലാം ആവശവലമങ്കനില് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് തലത്തനില്ത്തലന്ന
അഴനിമതനിവനിമുക്ത  സതഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഏലതങ്കനിലുലാം
ഉകദവഭാഗസര്  വകേക്കൂലനി/പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  ആവശവലപടുന്ന  പക്ഷലാം  ആ  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില് ജനിലഭാ കേളക്ടകററനിലന്റെയുലാം ലഭാന്റെസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ
കേമ്മേതീഷണകററനിലന്റെയുലാം ലസകടറനികയറനിലന്റെയുലാം മനനി ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം നമ്പരുകേള
മുന്ഗണനഭാകമത്തനില്  നല്കേനിയുലാം  പ്രസ്തുത  നമ്പരുകേളനില്  ബനലപടുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദശലാം  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസുകേളനില്  പരസവലപടുതന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  റവനഡ്യൂ
ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  24  ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി  ഓണ്വലനഭായനി
നല്കേനിവരുന.  പ്രസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  23-9-2008-ലല  ജനി.ഒ.(വകേ)  318/08/റവനഡ്യൂ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പ്രകതവകേ ആവശവത്തനിനസ്റ്റ് കവണനിയഭാണസ്റ്റ് ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
നല്കേനിവന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.  4-8-2017-ലല  ജനി.ഒ.(വകേ)  264/17/റവ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട സഭാധുത കേഭാലയളവസ്റ്റ് നനിലവനില് മൂന്നസ്റ്റ്
വര്ഷമഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനറനിവനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാധുത കേഭാലയളവസ്റ്റ്
നനിലവനില് ആജതീവനഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാധുത കേഭാലയളവസ്റ്റ്
നനിലവനില് ഒരു വര്ഷമഭാണസ്റ്റ്.

(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

മലകയഭാര ലലഹകവ നനിര്മ്മേഭാണലാം

1  (990)  ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയ അവലന്ലമന്റെനില് മലപ്പുറലാം-ലകേഭാടഭാരകക്കഭാത്തസ്റ്റ്-
കകേഭാടകഞ്ചരനി റൂടനിനു പകേരലാം അമ്പഭായകത്തഭാടസ്റ്റ്-ഈരൂടസ്റ്റ്-കകേഭാടകഞ്ചരനി വഴനി മലകയഭാര
വഹകവ പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള തടസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് സതതര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലലാം  പൂര്ണമഭായനി  വനിട്ടുകേനിടനിയ  കൂടരഞനി-കേക്കഭാടലാം  ലപഭായനില്  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനി എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭാണുകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലകയഭാര  ലലഹകവയുലട  അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം

നടതന്നതനിനസ്റ്റ് നഭാറസ്റ്റ്പഭാക്കനിലനയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  സലലാം പൂര്ണമഭായനി  വനിട്ടുകേനിടനിയ  കേക്കഭാടലാംലപഭായനില്-കകേഭാടകഞ്ചരനി  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്

നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) 2017 നവലാംബര് ആദവവഭാരലാം പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

തങ്കളലാം-കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ് നഭാലുവരനിപഭാത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

2  (991)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തങ്കളലാം -കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ് നഭാലുവരനിപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

2016-17  ബജറനില്  30  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2017-18  ബജറനില്  37  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം

കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  അനുവദനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  സലകമലറടുപ്പുലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നഭാളനിതുവലരയുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിഞനിടനില  എന്ന  കേഭാരവലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലകമലറടുപസ്റ്റ്  നടപടനി  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതനിലന്റെ

കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവലര  എത  തുകേ  ഈ  കറഭാഡനിനുകവണനി  അനുവദനിലചനലാം

എതമഭാതലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സലകമലറടുപസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കവഗത്തനി

ലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ അടനിയനര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  1-11-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1502/16/പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.

പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനരലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ

അനുവദനിച റതീചനിലല  ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ്  എസനികമറ്റുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  വഭാലദ്യുകവഷനുലാം

അടക്കലാം റനികേതനിസനിഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി.  മുഖഭാനനിരമുള്ള

ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് കേനിടനിയനിടനില.
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(സനി) ഉത്തരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  ആദവഘടത്തനില് ലമഭാത്തലാം 800
മതീറര്  നതീളത്തനില്  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  വര്ക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണഭാമലത്ത
പ്രവൃത്തനിയനില് ഒരു കബഭാകസ്റ്റ് കേളവര്ടസ്റ്റ് ഉളലപലട രണസ്റ്റ് കേളവര്ട്ടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ഡനി)  കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്-കകേഭാതമലാംഗലലാം  (മനയടവസ്റ്റ്-തങ്കളലാം)  കറഭാഡനിലന്റെ രണഭാലാംഘടലാം
ലചേയനികനജസ്റ്റ്  24/600  മുതല്  26/057  വലരയുള്ള ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി,  സലവനിലയുലാം
പുനരധനിവഭാസവലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ്  20  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള എല്.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസലനികന്മെല്
തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലപരുമ്പട പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

3  (992)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  വനികേസന പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി എ.എസസ്റ്റ്
ലഭനിചതുലാം  ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  ഡനിവസന് പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ ലപരുമ്പട
പഭാലത്തനിലന്റെ നനിർമ്മേഭാണലാം എന്നഭാരലാംഭനിക്കുവഭാൻ കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയുലട  എസനികമറനില്  ഇരുഭഭാഗങ്ങളനിലലയുലാം  എത  കേനികലഭാമതീറര്
അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കറഭാഡഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ടനി.എസസ്റ്റ് -നുള്ള ഫയല് മഭാസങ്ങളഭായനി പനി.ഡബ്ളദ്യു.ഡനി.
കറഭാഡ്സസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്  ലപൻഡനിങ്ങനിലഭാലണന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലഭാ വനികേസന പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി  990
ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കമല്പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി 940 ലക്ഷലാം രൂപയുലട
എസനികമറസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്
ലഭനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനില് എസനികമറനില് അപഭാകേതകേള കേലണതകേയുലാം
ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പലതവണ  എസനികമറസ്റ്റ്,  ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസനികലയസ്റ്റ്
തനിരനിച്ചുനല്കേനി  തനിരുത്തലുകേള  വരുത്തനിലയങ്കനിലുലാം  പൂര്ണമഭായനി  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
ലഭനിചനിടനില. എതയുലാംകവഗലാം അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചസ്റ്റ് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി
പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  പദതനിയനില്
ലപരുമ്പട ഭഭാഗവലാം കുണവലാംഭഭാഗവലാം കൂടനി ആലകേ  780  മതീറര് നതീളത്തനില് അകപ്രഭാചസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായഭാണസ്റ്റ് എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

405/2020
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സതീഡസ്റ്റ് കകേരള പദതനി

4  (993)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'സതീഡസ്റ്റ് കകേരള' എന്ന കപരനില് പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനിൽ പ്രസ്തുത
പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ആലരയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുലാം എനസ്റ്റ് തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  22-2-2014-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നമ്പര്  (ലലകേ)  18/2014/
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെകേതീഴനിലുള്ള  കദശതീയപഭാത,
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ. നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.സനി.സനി.  എന്നതീ വനിവനിധ
ഏജന്സനികേലളയഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിപനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള നഭാലു പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്:

1. പഭാലഭാരനിവടലാം  കമല്പഭാലലാം-620  മതീറര്  നതീളവലാം  15  മതീറര്
വതീതനിയുലാം വരുന്ന നഭാലുവരനിപഭാതകയഭാടുകൂടനിയ പഭാലഭാരനിവടലാം
ലലഫ്ലൈഒഭാവറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  41.28  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിര്മ്മേഭാണ
ലചേലവനില് കറഭാഡ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ബനിഡ്ജസസ്റ്റ് ലഡവലലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

2. കേഞനിക്കുഴനി ലവടതകേവല കേറുകേചഭാല് മലപള്ളനി കറഭാഡസ്റ്റ്
ഉപരനിതലലാം ബലലപടുത്തല് - 22.8 കേനി.മതീ. ലലദര്ഘവമുള്ള
കറഭാഡുകേളുലട  വനികേസനമഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  67.26  കകേഭാടനി  രൂപ  മതനിപ്പുലചേലവനില്  കകേരള
കസറസ്റ്റ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

3. രഭാമപുരലാം  നഭാലമ്പലലാം  ദര്ശനലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണലാം-
കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  46.81  കേനി.മതീ.  ലലദര്ഘവമുള്ള  14
കറഭാഡുകേളുലടയുലാം 4 അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളുലടയുലാം വനികേസനലാം
ലക്ഷവമനിടുന്ന  ഇസൗ  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  67  കകേഭാടനി
രൂപ  മതനിപ്പുലചേലവനില്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന. 
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4. എന്.എചസ്റ്റ്.  ലലബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം-കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ലലബപഭാസനിലന്റെ ലവങ്ങളലാം മുതല് പുലഭാടനിക്കുന്നസ്റ്റ് വലരയുള്ള
5.1 കേനി.മതീ. ലലദര്ഘവലാംവരുന്ന ഭഭാഗലാം വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഇസൗ
പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേഭാരപ്പുഴയനിലുലാം
പുറക്കഭാകടരനിയനിലുലാം  രണസ്റ്റ്  പ്രധഭാന  പഭാലങ്ങള  ഉളലപലട
152.75  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
എന്.എചസ്റ്റ്. വനിഭഭാഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. വഴനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

5  (994)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. വഴനി നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനില്  പദതനി  തുകേയനില്  കൂടുതല്  തുകേ  ലചേലവവന്നനിട്ടുള്ളവ
ഏലതലഭാലാം ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  പദതനികേളനില് അഴനിമതനി നടന്നതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരങ്ങള  നല്കേഭാകമഭാ;  എങ്കനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  രണസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി) പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷകമ ആലകേ ലചേലവഭായ തുകേ നനിര്ണയനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  2016-17-ല്  തുടങ്ങനിയ  തലകശ്ശേരനി-വളവപഭാറ  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
കേഴക്കൂടലാം-അടൂര് കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ പദതനിയുലാം  ഒഴനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  കറഭാഡസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  അഴനിമതനി  നടന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  കപ്രഭാജക്ടുകേള
കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള ബനിഡസ്റ്റ് കഡഭാകേദ്യുലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് സുതഭാരവമഭായ
ലടണര് നടപടനികേള സതതീകേരനിചഭാണസ്റ്റ്  നടത്തഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.  200  കകേഭാടനി  രൂപ അടങ്കല്
തുകേയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  National  Competitive  Biddingപ്രകേഭാരവലാം  അതനിനുമുകേളനിലുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള International Competitive Bidding പ്രകേഭാരവമഭാണസ്റ്റ് നടത്തഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എന്.സനി.ബനി. പ്രവൃത്തനികേള മൂന്നസ്റ്റ് National Daily പതങ്ങളനിലുലാം
ലഎ.സനി.ബനി.  പ്രവൃത്തനികേള  3 നഭാഷണല്  പതങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുറലമ  യു.എന്.ഡനി.ബനി.-യനിലുലാം
പരസവലപടുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കേതഭാളനിഫനികക്കഷനുള്ള
കകേഭാണ്ട്രെഭാകക്ടഴനിനസ്റ്റ് മഭാതകമ ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള നല്കേഭാറുള്ളൂ.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി. പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

6  (995)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എത തുകേ അനുവദനിലചന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനിയനില് ഇളലപടുത്തനി ഏലതലഭാലാം കറഭാഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാണസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
അടനിയനര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 395 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേലളലഭാലാംതലന്ന സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. ഏലറടുത്ത കറഭാഡുകേള

7  (996)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത കറഭാഡുകേള
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കറഭാഡുകേള  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
പുതനിയ കറഭാഡുകേള ഒനലാം ഏലറടുത്തനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്
പഞ്ചഭായതകേളുലട ലറസലൂഷന് ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ കറഭാഡുകേള  8  മതീറര് വതീതനിയനിലുള്ളതുലാം
കുറഞതസ്റ്റ്  2  പഞ്ചഭായതകേള  വഴനി  കേടനകപഭാകുന്നതുലാം  രണസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
കറഭാഡുകേലള  ബനനിപനികക്കണതുലാം  ലറഗുലര്  ആയനി  ബസസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഉള്ളതുമഭായനിരനിക്കണലാം.
തകദശസതയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല  കറഭാഡുകേള ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച  പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുവഭാന് ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയകറഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച തുകേ 

8(997)  ശതീ  .    മുരളനി ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അമല പഭാവറടനി  കറഭാഡനില് കേടഭാകനഭാടസ്റ്റ്  മുതല് പൂവതര്  വലരയുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ  എതയഭാണസ്റ്റ്;  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അമല  പഭാവറടനി  കറഭാഡനിലന്റെ  കേനി.മതീ.  06/537  മുതല്  11/457  വലരയുള്ള
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച  തുകേ  255.20  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  ലസലക്ഷന്
കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഴക്കഭാലലാം  കേഴനിയുന്നകതഭാലട  മഭാതകമ  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. 

മലകയഭാര ലലഹകവ നനിര്മ്മേഭാണലാം

9 (998) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മലകയഭാര വഹകവ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഇതുവലര
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017-18-ലല  ബജറസ്റ്റ്  സതീചനില്  പ്രഖവഭാപനിച  മലകയഭാര  ലലഹകവയുലട  പദതനി
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  10-7-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
942/  2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  3500  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചസ്റ്റ്  തതതത്തനില്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല മലകയഭാര ലലഹകവയുലട ഭഭാഗമഭായനി
വരുന്ന  improvement  and  providing  BM&BC  to  Pattikkal-Vilangannur-
Mannamangalam-Pulikkani-Vellikulangara-Vettilappara  road  ch.0/000  to  56/032
എന്ന  പ്രവൃത്തനിയുലട ഇന്ലവസനികഗഷലന്റെ  ലടണര്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇന്ലവസനികഗഷന്  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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കദശതീയപഭാതയനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള വനിജ്ഞഭാപനലാം

10  (999)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര്-ലവങ്ങളലാം-കുറനിപ്പുറലാം ഭഭാഗവലാം, കചേര്ത്തല-ഓചനിറ-തനിരുവനനപുരലാം ഭഭാഗവലാം
കദശതീയ പഭാതയനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കനി 2014-ല് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കനില് പ്രസ് തുത കറഭാഡുകേളുലട നനിലവനിലുള്ള സഭാറസസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  അറകുറപണനിക്കുലാം  കദശതീയ
പഭാത അകതഭാറനിറനി 2014-നസ്റ്റ് കശഷലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എത
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എന്നഭാല്  45  മതീറര്  ROW-ല്  സലലമടുത്തസ്റ്റ്  കദശതീയപഭാത
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാംകനരനിട  സഭാഹചേരവത്തനില്  നഭാഷണല്  ലലഹകവ
അകതഭാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ഇനവലയ കദശതീയപഭാത 66-ലന്റെ കേണ്ണൂര്-ലവങ്ങളലാം-കുറനിപ്പുറലാം ഭഭാഗലത്തയുലാം
കചേര്ത്തല-ഓചനിറ-തനിരുവനനപുരലാം  ഭഭാഗലത്തയുലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനി കനരലത്ത വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിരുന.

(ബനി)  ഇകപഭാള പ്രസ്തുത ഭഭാഗലത്ത  45  മതീറര്  ROW-ലന്റെ നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കഭാനുള്ള
വനികേസനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആവശവലപടപ്രകേഭാരലാം  വതീണ്ടുലാം
നഭാഷണല് ലലഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ഇനവലയ ഏല്പനിച്ചു. പുതനിയ പദതനിയുലട
പഠനകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇസൗ  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  അറകുറപണനിക്കുലാം  ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയമഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭായനി  നനിലനനിര്തന.  എന്.എചസ്റ്റ്-17  &  47-നുലാം  കകേന്ദ്ര
മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

വര്ഷലാം എന്.എചസ്റ്റ്(0)യനില് അനുവദനിച
തുകേ (കകേഭാടനിയനില് )

(Non-Plan) ഉപരനിതലലാം
പുതുക്കഭാന് അനുവദനിച
തുകേ (കകേഭാടനിയനില് )

2014-15 73.21 36.35

2015-16 47.25 34.94

2016-17 42.04 91.46

2017-18 ഇതുവലര തുകേ അനുവദനിചനിടനില.
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തനിരുമല-തൃക്കണഭാപുരലാം കറഭാഡസ്റ്റ് വതീതനികൂട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

11(1000)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല തനിരുമല-തൃക്കണഭാപുരലാം കറഭാഡസ്റ്റ് വതീതനി
കൂട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂർത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരുമല-തൃക്കണഭാപുരലാം കറഭാഡസ്റ്റ് വനികേസനത്തനിനഭായനി 211.41 ആര്.
സലലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇനനി ഏലറടുക്കഭാനുള്ള സലങ്ങളനില്  21.04  ആര് സലത്തനിനസ്റ്റ് പുതനിയ എല്.എ.
ആക്ടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള കനഭാടനിഫനികക്കഷനുലാം
എല്.എ.  ആക്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  എസസ്റ്റ്.ലഎ.എ.  പഠനവലാം,  മറസ്റ്റ്  നടപടനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റവനഡ്യൂ  വകുപസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ്  സലലാം ലലകേമഭാറുന്നമുറയസ്റ്റ്  മഭാതകമ തുടര്
നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡരനികേനില്  കേചവടലാം
ലചേയനിരുന്നവരുലടയുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് അര്ഹരഭായവരുലട
ലനിസസ്റ്റ് അടനിയനരമഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്. 

തതീരകദശ ലലഹകവ

12 (1001) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തതീരകദശ വഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കുള്ള  ധനസമഭാഹരണലാം  എങ്ങലന  നടതവഭാനഭാണസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല പൂവഭാര് മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല
കേണതതതീര്ത  (കുഞതര്)  വലരയുള്ള  തതീരകദശ  പഭാതയുലട  നഭാറസ്റ്റ്പഭാക്കസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയ
ലലഫനല്  അലലലന്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  21-5-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  679/2017/
ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇന്ലവസനികഗഷന്
പ്രവൃത്തനികേളുലട  നടപടനികമങ്ങള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂമനി  ലഭവമഭായ  സലങ്ങളനില്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
നടപടനികേള വകുപസ്റ്റ് ലലകേലക്കഭാണസ്റ്റ് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  10-7-2017-ലല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  942/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി.
മുഖഭാനരലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  6500  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  തതതത്തനില്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട
നടത്തനിപനിനഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിള  (എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.)  ആയനി കകേരള
കറഭാഡസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന  (ലകേ.ആര്.എഫസ്റ്റ്.ബനി.)  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗലത്തയുലാം
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  തതീരകദശ  പഭാതയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചുമതലയുള്ള  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലട  കയഭാഗലാം
ബഹുമഭാനലപട ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില് ജൂലലല മഭാസലാം
11,  12  തതീയതനികേളനില്  നടതകേയുലാം  തതീരകദശ  പഭാത  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജൂലലല
18-നസ്റ്റ്  ബനലപട  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഇന്ലവസനികഗഷന്  എസനികമറ്റുകേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ശനില്പശഭാലയുലാം നടതകേയുണഭായനി. നനിലവനില് ഭൂമനി ലഭവമഭായ
സലങ്ങളനില്  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുമഭായനി വകുപസ്റ്റ് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന. 

കേനിഫ്ബനി മുകഖന പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ പദതനികേള

13  (1002)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18  വര്ഷത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി-യുലട  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഓകരഭാന്നനികന്റെയുലാം
കേഭാലനികേസനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനി മുകഖന  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം  ഒന്നഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ടനി  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്
942/2017/ലപഭാമവ. തതീയതനി 10-7-2017 പ്രകേഭാരലാം തതതത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇസൗ ജനിലയനില്  കേനിഫ്ബനി മുകഖന ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കദശതീയപഭാത,  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗങ്ങളനില് പദതനികേലളഭാനലാംതലന്നയനില.

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കേനിഫ്ബനി മുകഖന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പദതനികേള

14 (1003) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന എത ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്
(നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം, കദശതീയപഭാത) ഹനില് ലലഹകവ, തതീരകദശ ലലഹകവ, 182
കറഭാഡുകേള, 69 പഭാലങ്ങളുലാം ലലഫ്ലൈഓവറുകേളുലാം കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി)  നമ്പര്  942/2017/പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  തതീയതനി  10-7-2017  പ്രകേഭാരലാം  തതതത്തനില്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി ഏകേകദശലാം  18185  കകേഭാടനി രൂപ കവണനി
വരുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിലയങ്കനില് മഭാതകമ കൃതവമഭായ അടങ്കല് തുകേ കേണക്കഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

ഒഭാടകേള കേകയറനി നനികേതന്നതനിലനതനിലര നടപടനി

15 (1004) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  ഖജനഭാവനില്നനിനലാം  തുകേ  മുടക്കനി  നനിര്മ്മേനിച  ഓടകേള  കേകയറനി
നനികേതന്നതസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; കേകയറക്കഭാലര ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി വകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള പഭാതവക്കുകേള കേകയറുന്നതസ്റ്റ് അപകേട കേഭാരണമഭാകൂലമന്നസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; കേകയറക്കഭാലര ഒഴനിപനിക്കഭാന് നടപടനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതു  ഖജനഭാവനില്നനിനലാം  തുകേ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച  ഓടകേള  കേകയറനി
നനികേതന്നതസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലല  കേകയറങ്ങള  ശദയനില്
ലപടുകമ്പഭാളത്തലന്ന അവ ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള പഭാതവക്കുകേള കേകയറുന്നതസ്റ്റ് അപകേടകേരമഭാകുനലവന്നസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത യഭാത
സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനിയുലാം  3-9-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  63/16/
ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം കകേരള ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടസ്റ്റ് ബഭാധകേമഭാക്കനി ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന നഭാഷണല് ലലഹകവയുലാം
കസറസ്റ്റ്  ലലഹകവയുലാം  പ്രധഭാന  ജനിലഭാ  കറഭാഡുകേളുലാം  1999-ലല  കസറസ്റ്റ്  ലലഹകവ  ലപ്രഭാടക്ഷന്
പ്രകേഭാരമുള്ള  ലലഹകവയഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  ടനി  കേഭാരവങ്ങളുലട
നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി എന്.എചസ്റ്റ്.-ലന്റെ പരനിധനിയനില്വരുന്ന കറഭാഡുകേളുലട അകതഭാറനിറനിയഭായനി
എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്  എന്.എചസ്റ്റ്-കനയുലാം,  കസറസ്റ്റ്  ലലഹകവയുലടയുലാം  പ്രധഭാന
ജനിലഭാ കറഭാഡുകേളുലടയുലാം അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര് ആര്&  ബനി.-കയയുലാം
1999-ലല കസറസ്റ്റ് ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ഷന് (ലസക്ഷന് 4) പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിച്ചുലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവനുസരനിച്ചുള്ള പരനികശഭാധനകേള ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് ഉകദവഭാഗസര് നടത്തനി കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിച്ചുവരുന. 

കകേഭാന്നനി ലലബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

16 (1005) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാന്നനി വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി എലനന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാന്നനി വബപഭാസസ്റ്റ് എന്നകത്തയസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി) ഇതനികലയസ്റ്റ് ആവശവമഭായ തുകേ അടുത്ത ബജറനില് വകേയനിരുതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(ഡനി)  വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ കൂടഭാലത ഇനനി
എത തുകേകൂടനി ആവശവമുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കസഭായനില് ഇന്ലവസനികഗഷന്
വര്ക്കുകേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കകേഭാന്നനി  ലലബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ലഭാന്റെസ്റ്റ്
അകേതനിസനിഷന് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  ഇന്ലവസനികഗഷന്  അനുസരനിച്ചുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി&ഡനി)  ലലബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് ഏകേകദശലാം  15  കകേഭാടനി
രൂപകൂടനി  ആവശവമുണസ്റ്റ്.  പ്രസസ്തുത തുകേ അടുത്ത ബജറനില് വകേയനിരുതന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ പരനിഗണനിക്കുവഭാന് സഭാധവമഭാകൂ. 

തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുലട പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് അനുവദനിച തുകേ

17 (1006) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുലട  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
എത രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എത  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  എന്നസ്റ്റ്
ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് ഏലതലഭാലാം കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ് എത തുകേ വതീതലാം
അനുവദനിച്ചു എന്ന വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ ലലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  10-7-2017-ലല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 942/2017/ലപഭാ.മ.വ.പ്രകേഭാരലാം ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി. മുഖഭാനരലാം
ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  6500  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  തതതത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്
ലവഹനിക്കനിള  (എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.)  ആയനി  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന
(ലകേ.ആര്.എഫസ്റ്റ്.ബനി) ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തതീരകദശ  പഭാതയുലട  ഇന്ലവസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനികേള  നടതന്നതനിനുള്ള

നടപടനികമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആയതനിനുകശഷലാം  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

(ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല്  മഭാതകമ  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുമുള്ള  കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ്

ലചേലവഭാകുന്ന തുകേ കേണക്കഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം വനിവനിധ കറഭാഡുകേളക്കഭായനി പ്രകതവകേലാം തുകേ അനുവദനിക്കുന്ന

രതീതനിയനിലല  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  തതീരകദശപഭാത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ലമഭാത്തത്തനില്

6500 കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 



92       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

കകേഭാന്നനി മണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേള

18  (1007)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള

ഏലറടുത്തനിട്ടുലണന ഇനലാം തനിരനിച്ചുലാം വകുപസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനലാം  ഏലതലഭാലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാറഭായനിട്ടുലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ,  അനുവദനിച  തുകേ,

അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  തുകേ  എതലയനലാം  അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  തുകേ  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്

അനുവദനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാന്നനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം

വനിഭഭാഗത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന അഞ്ചസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. അടചഭാക്കല്-കുമ്പളഭാലാംലപഭായ്ക കറഭാഡസ്റ്റ്

2. കേലഞ്ഞൂര്പഭാടലാം കറഭാഡസ്റ്റ്

3. അചന്കകേഭാവനില്-പഭാപള്ളനി കറഭാഡസ്റ്റ്

4. ഏഴലാംകുളലാം-ലലകേപട്ടൂര് കറഭാഡസ്റ്റ്

5. പുതുവല്-മങ്ങഭാടസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്

ലകേടനിടലാം  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കേതീഴനില്  പ്രവൃത്തനികേള

ഒനലാംതലന്നയനില. 

(ബനി) ഒരു പ്രവൃത്തനിയുലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. അടചഭാക്കല്-കുമ്പളഭാലാംലപഭായ്ക കറഭാഡസ്റ്റ്,

കേലഞ്ഞൂര് പഭാടലാം കറഭാഡസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി അനുമതനിക്കഭായനി

കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതുവല്-മങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്,  ഏഴലാംകുളലാം-ലലകേപട്ടൂര്

കറഭാഡസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട ഇന്ലവസനികഗഷന് എസനികമറസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അചന്കകേഭാവനില്-പഭാപള്ളനി  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇന്ലവസനികഗഷന്  എസനികമറസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരുന.
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(സനി) വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ

അടചഭാക്കല്-കുമ്പളഭാലാംലപഭായ്ക കറഭാഡസ്റ്റ് - 10 കകേഭാടനി 

കേലഞ്ഞൂര്പഭാടലാം കറഭാഡസ്റ്റ് - 15 കകേഭാടനി 

അചന്കകേഭാവനില് - പഭാപള്ളനി കറഭാഡസ്റ്റ് - 25 കകേഭാടനി

ഏഴലാംകുളലാം - ലലകേപട്ടൂര് കറഭാഡസ്റ്റ് - 20 കകേഭാടനി

പുതുവല്-മങ്ങഭാടസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് - 31 കകേഭാടനി

അനുവദനിക്കഭാനുള്ള തുകേ

അടചഭാക്കല് -കുമ്പളഭാലാംലപഭായ്ക കറഭാഡസ്റ്റ് - 17 കകേഭാടനി 

കേലഞ്ഞൂല് പഭാടലാം കറഭാഡസ്റ്റ്  -  28.86 കകേഭാടനി 

തുകേ എന്നകത്തയസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് ഇകപഭാള പറയഭാന് കേഴനിയുകേയനില.

അടചഭാക്കല് കുമ്പളഭാലാംലപഭായ്ക കറഭാഡനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള അവസ

19 (1008) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നനി  മണ്ഡലത്തനിലുള്ള  അടചഭാക്കല്  കുമ്പളഭാലാം  ലപഭായ്ക  കറഭാഡനിലന്റെ
നനിലവനിലുള്ള അവസ എലനന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഏതസ്റ്റ് പദതനിയനില്ലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 20-8-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 1192/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
അടചഭാക്കല് കുമ്പളഭാലാംലപഭായ്ക കറഭാഡനിനസ്റ്റ് ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി.  മുഖഭാനരലാം ഫണസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  10  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിള (എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.)  ആയനി
കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന (ലകേ.ആര്.എഫസ്റ്റ്.ബനി.) ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി.-യനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി. മുഖഭാനരലാം ഫണസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലടണര് നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. 

ലകേഭാലലാം-കതനനി കദശതീയപഭാത

20 (1009) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം-കതനനി  കദശതീയപഭാതയുലട  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലൂലട
കേടനകപഭാകുന്ന  ഭഭാഗങ്ങള  യഭാത  ദുഷ്ക്കരമഭാകുന്നവനിധത്തനില്  തകേര്നകേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ്റ്റ്  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; നഭാളനിതുവലര സതനികേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആവശവമഭായ ലലസന്കബഭാര്ഡുകേള ഇസൗ കദശതീയപഭാതയനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
വരുന്ന മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്കൂടനി കേടനകപഭാകുന്ന ലകേഭാലലാം-കതനനി
കദശതീയപഭാതയനില്  ഉളലപട  കറഭാഡസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാലവര്ഷലാം  മൂലലാം
പുതനിയതഭായനി രൂപലപട കുഴനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ്റ്റ്  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനുസരനിചസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ശബരനിമല ലഫസനിവല് 2017-18
വര്ക്കനില്,  ഉപരനിതല നവതീകേരണലാം നടതന്നതനിനഭായുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട ലനിസനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  കദശതീയപഭാതയനില്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  ആഡനിറസ്റ്റ്  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  ലലസന്കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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കചേലക്കര ലലബപഭാസസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

21  (1010)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അനുവദനിച  കചേലക്കര  വബപഭാസസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിച  ഇന്ലവസനികഗഷന്
എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 27-9-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1324/2016/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനരലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സലാംസഭാന പഭാതകേള

22  (1011)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുവഭായൂര്-ആല്ത്തറ-ലപഭാന്നഭാനനി,  വവപനിന്-പള്ളനിപ്പുറലാം,  വര്ക്കല-  മടത്തറ,
പരപനങ്ങഭാടനി-അരതീകക്കഭാടസ്റ്റ്,  ആലപ്പുഴ-കതഭാപ്പുലാംപടനി,  മണഭാറക്കുളഞനി-പമ്പ,  കേഭാപഭാടസ്റ്റ്-
തുഷഭാരഗനിരനി അടനിവഭാരലാം,  തൃശ്ശൂര്-കുറനിപ്പുറലാം എന്നതീ കറഭാഡുകേള  2005  നവലാംബര്  29-ലല
സര്ക്കഭാര് വനിജ്ഞഭാപനലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാന പഭാതയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ഈ കറഭാഡുകേള പനിന്നതീടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കറഭാഡുകേളഭായനി  തരലാംതഭാഴനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് എന്നസ്റ്റ്; അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുരുവഭായൂര്-ആല്ത്തറ-ലപഭാന്നഭാനനി-ലലവപനിന്-പള്ളനിപ്പുറലാം,   വര്ക്കല-  മടത്തറ,
പരപനങ്ങഭാടനി-അരതീകക്കഭാടസ്റ്റ്,  ആലപ്പുഴ-കതഭാപ്പുലാംപടനി,  മണഭാറക്കുളഞനി-പമ്പ,  കേഭാപഭാടസ്റ്റ്-
തുഷഭാരഗനിരനി-അടനിവഭാരലാം, തൃശ്ശൂര്-കുറനിപ്പുറലാം എന്നതീ കറഭാഡുകേള 2005 നവലാംബര് 29-ല്
സലാംസഭാന പഭാതയഭായനി കനഭാടനിലലഫ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഇല.
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നഭാഷണല് ലലഹകവകേളുലട വതീതനികൂടല്

23 (1012) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയതഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നഭാഷണല്  വഹകവകേളഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പഭാതകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വഹകവകേളുലട വതീതനിവര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പുതുതഭായനി തതതത്തനില് കദശതീയപഭാതയഭായനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
കറഭാഡുകേളുലാം അവയുലട നനിലവനിലല നനിര്മ്മേഭാണഘടവലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുലട  വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല കുരനിതനികുളലാം-ലവള്ളനിയഭാമറലാം-ലതഭാടുപുഴ-വണപ്പുറലാം-
കചേലച്ചുവടസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

24  (1013)  ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കുരുതനിക്കളലാം-ലവള്ളനിയഭാമറലാം-ലതഭാടുപുഴ-വണപ്പുറലാം-
കചേലച്ചുവടസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
ഈ പദതനിക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തയസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവലാം;  ഈ
പദതനിക്കസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാന്  നടപടനി  വകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനിൽ
എന്നകത്തയസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭവമഭാകുലാം എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  10-7-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  942/2017/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം തതതത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണ/നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
കേര്മ്മേപദതനി

25  (1014)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പുതനിയ  കറഭാ ഡുകേള
ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദശ  സതയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെകേതീഴനിലുള്ള  കറഭാഡുകേള  ഏലറടുക്കഭാന്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിനുകവണനി എലനങ്കനിലുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണ/നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ലചേയഭാനുകദശനിക്കുന്ന കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
പുതനിയ കറഭാഡുകേള ഒനലാം ഏലറടുത്തനിടനില.

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്
പഞ്ചഭായതകേളുലട ലറസലഡ്യൂഷന് ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ കറഭാഡുകേള  8  മതീറര് വതീതനിയനിലുള്ളതുലാം
കുറഞതസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  പഞ്ചഭായതകേള  വഴനി  കേടനകപഭാകുന്നതുലാം  രണസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
കറഭാഡുകേലള ബനനിപനികക്കണതുലാം,  ലറഗുലര് ആയനി ബസസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഉള്ളതുമഭായനിരനിക്കണലാം.
നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുതുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയകറഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പുതനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവനില് വന്നകശഷലാം ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനി

26 (1015) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി-യുലട  കേതീഴനിലുള്ള  ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുലട
അറകുറപണനികേളഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഓകരഭാ  കറഭാഡനിനുലാം എത
തുകേ വതീതലാം അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

405/2020



98       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

തഭാനൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിച ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പദതനികേള

27 (1016) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസഭാന  ബ ജറനിലുലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  ബ   ജറനിലുമഭായനി  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിച  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
പദതനികേള,  അവയസ്റ്റ്  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  അനുവദനിച  തുകേ  എന്നനിവ  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പദതനികേളനില് ഏലതലഭാലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുലണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  പ്രവൃത്തനിനടക്കുന്ന  പദതനികേള,  ഇനനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള
പദതനികേള എന്നനിവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നനിയുക്ത  പദതനികേള ഏതസ്റ്റ്
കേഭാലയളവനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാനൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനില് അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേള

1. തഭാനൂര്  എല്.എ.സനി.2016-17-മുചനിക്കല്-മഞളഭാലാംപടനി  കേനി.മതീ.
0/000  മുതല്  2/000  വലര  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനി-185
ലക്ഷലാം രൂപ- ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2. ഒഴൂര്-പഭാണനിമുറലാം  കറഭാഡനില് കേനി.മതീ.0/000  മുതല്  4/400  വലര
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. പ്രവൃത്തനി - 365 ലക്ഷലാം രൂപ-ലസലക്ഷന് കനഭാടതീസസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

3. പൂക്കയനില്-ഉണനിയഭാല് കറഭാഡസ്റ്റ് കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 3/300 വലര
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനി  255  ലക്ഷലാം രൂപ  -  ലസലക്ഷന്
കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

4. തഭാനൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷന്-ഒറനിയഭാന്കുളലാം  കറഭാഡനില്  കേനി.മതീ.
0/000  മുതല്  0/400  വലര ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.പ്രവൃത്തനി  - 150
ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെകേതീഴനില് വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം ഒന്നഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില് പദതനികേലളഭാനലാം തലന്നയനില.

(ബനി)  ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനില്  വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനലാം  രണഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേഭാതമലാംഗലലാം തങ്കളലാം-കകേഭാഴനിപനിള്ളനി നഡ്യൂ ലലബപഭാസസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

28 (1017) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തങ്കളലാം-കകേഭാഴനിപനിള്ളനി  നഡ്യൂ  വബപഭാസസ്റ്റ്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നഭാളനിതുവലര എത തുകേയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് എതമഭാതലാം തുകേയുലട പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  നനിലവനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടക്കുനകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
എന്തുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് തടസലപടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എതമഭാതലാം  സലകമലറടുപസ്റ്റ്
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  തടസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  നഭാളനിതുവലര
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(എഫസ്റ്റ്)  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  15
കകേഭാടനിയുലട  പുതനിയ  റനികേതനിസനിഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  തഹസതീല്ദഭാര്
ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ബനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
എനഭായനി എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തങ്കളലാം-കകേഭാഴനിപനിള്ളനി ലലബപഭാസസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
391 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കുരൂര് പഭാലത്തനിനസ്റ്റ് 240 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സലകമലറടുപനിനഭായനി
ഇതുവലര 948 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഇല. 62,93,714 രൂപയുലട പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി&ഡനി)  ഇല.  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  11  മനിസനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്കവ്വേ
നമ്പറുകേളുലാം സര്കവ്വേ നമ്പര് മഭാറനിയ തര്ക്കങ്ങളുലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടസലപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 
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(ഇ)  എലാം.എല്.എ.-യുലട സഭാന്നനിദവത്തനില് ഒരു കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം പ്രസ്തുത
കയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മനിസനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്കവ്വേ  നമ്പരുകേളുലാം  മഭാറനികപഭായ
സര്കവ്വേ  നമ്പറുകേളുലാം  ഉളലപടുത്തനി  റനികേതനിസനിഷന്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(എഫസ്റ്റ്)  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള റനികേതനിസനിഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തഹസതീല്ദഭാര്
ഓഫതീസനില് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ജനി)  റവനഡ്യൂ  വകുപസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  സലലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. 

പുനലൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

29 (1018) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  പുനലൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ  കറഭാഡനിലന്റെ
എത കേനികലഭാമതീററഭാണസ്റ്റ് ഇനനിയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാലത കേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് സഹഭായലാം ലഭനികചക്കനില എന്ന
തരത്തനിലുള്ള പതവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം
അനനിശ്ചനിതതതങ്ങള  ഉകണഭാ;  ഏതസ്റ്റ്  ഏജന്സനി  മുകഖന  പണലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇനനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഇതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  രണസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പുനലൂര്  -
മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡനില് ലപഭാന്കുന്നലാം-ലതഭാടുപുഴ വലരയുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം  99%
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  പുനലൂര്  മുതല്  ലപഭാന്കുന്നലാം  വലരയുള്ള  82  കേനി.മതീ.  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ലപഭാതു സതകേഭാരവ പങ്കഭാളനിത്ത വവവസയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രതീ-കേതഭാളനിഫനികക്കഷന്
കേഴനിഞതനിനുകശഷമുള്ള ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.-കക്കഭാ  സര്ക്കഭാരനികനഭാ  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ
അറനിയനിപ്പുകേള ഒനലാം കേനിടനിയനിടനില.

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  പദതനികേളക്കസ്റ്റ് കലഭാകേ ബഭാങ്കസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അനനിശ്ചനിതതതങ്ങള  ഒനലാംതലന്ന  നനിലവനിലനില.   കലഭാകേ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഇസൗ പ്രവൃത്തനിയുലട  40%  ഫണസ്റ്റ് കലഭാകേ ബഭാങ്കനില് നനിന്നഭാണസ്റ്റ്
വഭായ്പയഭായനി ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനി തുകേ ഇസൗ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി
ലതരലഞടുക്കുന്ന  സതകേഭാരവ  ഏജന്സനിയഭാണസ്റ്റ്  മുടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  തുകേ  ലസമനി
ആനതനിറനിയഭായനി പത്തസ്റ്റ് വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തനിരനിച്ചുനല്കുലാം.  ഇസൗ
കേഭാലമതയുലാം  ഉന്നത  നനിലവഭാരത്തനില്  കറഭാഡസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ഏജന്സനി  പരനിപഭാലനിക്കണലമന്ന
നനിബനനയുണസ്റ്റ്.

(ഡനി&ഇ)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട  കേരഭാറുകേഭാലര  പ്രതീ  കേതഭാളനിലലഫ ലചേയതനിനു
കശഷലാം  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനിലന്റെയുലാം  സനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഫനിനഭാന്ഷവല് ബനിഡസ്റ്റ് പ്രതീ കേതഭാളനിഫനികക്കഷനനില് കയഭാഗവരഭായ കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  ആര്.എഫസ്റ്റ്.പനി.  (Request  for  proposal)  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായതനിന്കശഷമഭാണസ്റ്റ്
ഏജന്സനികേലള ലതരലഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്. പനി.പനി.പനി. കപ്രഭാജക്ടഭായനി ലചേയഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതനിനഭാല്
ഫനിനഭാന്ഷവല്  ബനിഡസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച  കേരഭാറുകേഭാരലന  ലതരലഞടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി
തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ് ആറസ്റ്റ് മഭാസലമങ്കനിലുലാം കവണനിവരുലാം. ഇകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന പ്രസ്തുത
പദതനിയുലട  കമല്കനഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.-ലയ  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഇന്ഡനിലപന്റെന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയലറ  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  വനിളനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം അടുത്തവര്ഷലാം മധവകത്തഭാലട മഭാതകമ പണനി തുടങ്ങഭാനുള്ള അനുമതനി
നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  പണനി  തതീര്ക്കുവഭാനുള്ള  കേഭാലഭാവധനി  30  മഭാസമഭായതനിനഭാല്
2020 -ാഭാമഭാണസ്റ്റ്  ആദവകത്തഭാലട  മഭാതകമ  ഇസൗ  നടപടനികേലളലഭാലാം  തതീര്ത്തസ്റ്റ്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയൂ.  ഇതനിനഭായനി  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  2019  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം
തതീരുന്ന കലഭാണ് കേഭാലഭാവധനി  ഏകേകദശലാം ഒന്നര വര്ഷകത്തയ്ലക്കങ്കനിലുലാം  നതീകടണ
ആവശവലാം  വനകചേരുലാം.  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലല  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ
വകുപനിലന്റെയുലാം കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെയുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവശവമഭാണസ്റ്റ്. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില്കസഷന്

30  (1019)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില്കസഷന് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം  പഭാര്ടതീഷന്  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീയഭാക്കനിലയങ്കനിലുലാം
ഇതുവലരയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞനിടനില എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സനിവനില്കസഷനസ്റ്റ്  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുലാം വഭാടര്  കേണക്ഷനുലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വഭാടര് കേണക്ഷനുലാം വവദദ്യുതനിയുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  മനിനനിസനിവനില്  കസഷന്  എന്നകത്തയസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനി  സനിവനില്കസഷലന്റെ  6-ാം
നനിലയനിലല അവകശഷനിക്കുന്ന സനിവനില്, ഇലകനിക്കല് പ്രവൃത്തനികേളുലാം ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
അഗ്നനി സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളടക്കമുള്ള മുഴവന് പ്രവൃത്തനികേളുലാം 31-12-2017-നകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  സനിവനില്കസഷന്  നനില്ക്കുന്ന  സലലത്ത  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം റവനഡ്യൂ വകുപ്പുലാം തമ്മേനില് ഉടമസഭാവകേഭാശ തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്
ലകേടനിട നമ്പര് ലഭവമഭായനിടനില.  ലകേടനിട നമ്പര് ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ് വഭാടര് കേണക്ഷനുലാം
ലലവദദ്യുത കേണക്ഷനുലാം ലഭവമഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഉടമസഭാവകേഭാശ  തര്ക്കലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നപക്ഷലാം  അവകശഷനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  31-12-2017-നകേലാം  സനിവനില്  കസഷന്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം. 

മരഭാമത്തസ്റ്റ് പണനികേള ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടതന്ന കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്
ലസഭാലലസറനികേളലക്കതനിലരയുള്ള നടപടനി

31  (1020)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മരഭാമത്തസ്റ്റ്  പണനികേള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടതന്ന  കലബര്
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്റ്റസ്റ്റ് ലസഭാവസറനികേള ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവയനില് ഏലതലഭാലാം ലസഭാവസറനികേളലക്കതനിലരയഭാണസ്റ്റ് വനിജനിലന്സസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിലല  കേലണത്തലുകേള  എനഭായനിരുനലവന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  ലസഭാവസറനികേളലക്കതനിലര
എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  പണനികേള
ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടതന്ന കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനികേള തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണസ്റ്റ് ;

ജനതഭാ കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ -ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

തളനിപറമ്പ കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ- ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

ഉസൗരഭാളുങ്കല് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ -ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

മഭാങ്ങഭാടനിടലാം കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ -ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

പരപനങ്ങഭാടനി കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ -ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

കേല്പറ കസഭാണ് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ -ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

പുല്പള്ളനി കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

ഭരണനിക്കഭാവസ്റ്റ് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

കപഭാരുവഴനി കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

സനി.ലലവ.നനിസഭാലാം കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

കുഞ്ചനിത്തണനി കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

കലബര് കകേഭാ-ഓപകററനിവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി, മറതര്, ലകേഭാടകേര

അഴതീകക്കഭാടസ്റ്റ് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ- ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

തനിരുവനനപുരലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കഹഭാളകഡഴസ്റ്റ്
കകേഭാ- ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി ലനി.നമ്പര് ടനി 1918

തനിരുവനനപുരലാം  അണ്  എലാംകപഭായ്ഡസ്റ്റ്  സനില്  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്
കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

പരപനഭാടസ്റ്റ് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

തനിരുനഭാവഭായ കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

ഉദയപുരലാം കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

മഹഭാത്മഭാ കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 



104       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

പ്രനിയദര്ശനിനനി കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

ഉദുമ കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

ലകേഭാടനിയതര്  സഹകേരണ  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്
ലസഭാലലസറനി 

ഭഭാരതസ്റ്റ് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി  കേല്ലുത്തഭാന്കേടവസ്റ്റ്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലസഭാലലസറനി
കേടഭാങ്കല്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

ഫതീനനികസ്റ്റ്  കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലസഭാലലസറനി  ലനി.
നമ്പര് 1074, കേളര്കകേഭാടസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ

കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില്  :

നഡ്യൂ.എല്.സനി.സനി.എസസ്റ്റ്.ലനിമനിറഡസ്റ്റ് കേഡ്യൂ1240 മരുത്തടനി, ലകേഭാലലാം

ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ്  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  ലസഭാലലസറനി
ലനി.നമ്പര് 1057 ലപരനിനഭാടസ്റ്റ്, അഞ്ചഭാലുലാംമൂടസ്റ്റ്, ലകേഭാലലാം

ഊരഭാളുങ്കല്  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലസഭാലലസറനി,
വടകേര

ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില്  :

ഉസൗരഭാളുങ്കല് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററനിവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

ലകേഭാലലാം കപ്രഭാഗസതീവസ്റ്റ് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി

അഴതീകക്കഭാടസ്റ്റ് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനി 

കവണഭാടസ്റ്റ്  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററനിവസ്റ്റ്  ലസഭാലലസറനി
കേടപഭാക്കട, ലകേഭാലലാം

ഭരണനിക്കഭാവസ്റ്റ്  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലസഭാലലസറനി,
കപഭാരുവഴനി, ലകേഭാലലാം

(ബനി-ഡനി)  ഇസൗ  ലസഭാലലസറനികേളവഴനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേളലക്കഭാനലാം
വനിജനിലന്സസ്റ്റ് കകേസുകേള നനിലവനിലനില. 
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കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.കറഭാഡസ്റ്റ്

32 (1021) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തഭാവലാം ലറയനില്കവ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  രണസ്റ്റ്  പദതനിയനില്ലപട  പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഭാഡസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനി  അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  തഭാവലാം  കമല്പഭാലലാം  ഒഴനിലകേയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഉളലപലട  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2017  ഡനിസലാംബറനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(സനി) തഭാവലാം ലറയനില്കവ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ 80% പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി. 2017
ഡനിസലാംബറനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല കേണങ്ങഭാടസ്റ്റ്-ലവലനിലാംഗ്ടണ് ലഎലന്റെസ്റ്റ് പഭാലലാം

33 (1022)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല കേണങ്ങഭാടസ്റ്റ്  -  ലവലനിലാംഗ്ടണ് ഐലന്റെസ്റ്റ് പഭാലലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  അവലന്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായനി
പണനിയുവഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 5-10-2016-ല് നടന്ന കയഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്ന
കേഭാലയളവനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലല  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനികന്മെല്  സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി  എലനന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനിന്  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ട്രെസനിലന്റെ  ഏറവലാം  വതീതനികുറഞ  ഭഭാഗലാം  മഭാതകമ
പ്രസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് വനിട്ടുതരനികേയുള്ളൂലവന്നസ്റ്റ് അധനികൃതര് പറഞതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ആ  ഭഭാഗതള്ള  അമ്പലത്തനിലന്റെ  മുന്ഭഭാഗലാം  അലലലന്ലമന്റെനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാകക്കണനി വന്നതനിനഭാലുമഭാണസ്റ്റ് അലലലന്ലമന്റെനില് ഡതീവനികയഷന് വന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലവലനിലാംഗ്ടണ്  ലഎലന്റെനിലനയുലാം  (കതവരഭഭാഗലാം)  ഇടലകേഭാചനികയയുലാം  (കേണങ്കഭാടസ്റ്റ്
ഭഭാഗലാം) ബനനിപനിക്കുന്ന ഇസൗ പഭാലത്തനിലന്റെ മണ്ണുപരനികശഭാധന ലമകസഴസ്റ്റ് റൂബനി കസഭാഫകേസ്റ്റ് എന്ന
സഭാപനലാം നടതകേയുലാം അതനുസരനിച്ചുള്ള അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനി ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  2012-ല്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ഇസൗ
ലപ്രഭാകപഭാസല് അനുസരനിചസ്റ്റ്  കേഭായലനിലന്റെ ഒഴക്കനില്നനിന്നസ്റ്റ്  33  ഡനിഗനി  ചേരനിഞഭാണസ്റ്റ്
പഭാലത്തനിലന്റെ അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിര്കദശനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കതവര ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  40
മതീററുലാം കേണങ്കഭാടസ്റ്റ് ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് 30.00 മതീററുലാം കേഭായല് നനികേകത്തണതഭായനിട്ടുണഭായനിരുന.
ഇസൗ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഡനിലലസന്  വനിഭഭാഗത്തനികലയസ്റ്റ്  21-3-2012-ല്  ഡനിലലസന്
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  എന്നഭാല് ചേരനിവസ്റ്റ്  33  ഡനിഗനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്
ചുരുക്കുവഭാന്  ഡനിലലസന്  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആവശവലപടതനുസരനിചസ്റ്റ്  ആദവ
ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  മഭാറലാംവരുത്തനി  രണഭാമലത്ത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചു.   രണഭാമലത്ത
ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  20  ഡനിഗനി  ചേരനിവലാം  കേണങ്കഭാടസ്റ്റ്  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  30  മതീറര്  കേഭായല്
നനികേത്തലുമഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  രണസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളനിലുലാം  കേണങ്കഭാടസ്റ്റ്
ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  വതീടുകേളുലാം  സലവലാം  ഏലറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണഭായനിരുന.  കൂടഭാലത
അമ്പലത്തനിലന്റെ മുന്വശലാം കചേര്ന്നഭാണസ്റ്റ് അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് വരുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്
അമ്പലത്തനികലയസ്റ്റ്  പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടസമഭാവന്നതനിനസ്റ്റ്  തകദശവഭാസനികേളുലട
എതനിര്പസ്റ്റ് ഉണഭായനിരുന.  കേഭായല് നനികേകത്തണനി വരുന്നതുലകേഭാണസ്റ്റ് മതവസമ്പത്തസ്റ്റ്
കുറയുകേയുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലമന്നസ്റ്റ്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
പരഭാതനിലപടുകേയുലാം ലചേയ്തു.  മഭാതമല,  കതവര ഭഭാഗകത്തയസ്റ്റ് ലകേഭാചനിന് കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ട്രെസസ്റ്റ്,
ആദവ  അലലലന്ലമന്റെനില്  ഉള്ളതനികനക്കഭാള  കൂടുതല്  സലലാം  വനിട്ടുതരഭാനുലാം  തയഭാറഭായനില.
ആയതനിനഭാല്  കതവര  ഭഭാഗതള്ള സലലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഒരു മഭാറവലാം  സഭാധവമലഭായനിരുന.
ഇലതലഭാലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  രണഭാമലത്ത ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  മഭാറലാംവരുത്തനി അമ്പലത്തനിലന്റെ
പുറകേനില് പഭാലലാം വന്നസ്റ്റ് നനില്ക്കുന്ന രതീതനിയനില് അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ് കമതീകേരനിച്ചു.  

ഇസൗ പഭാലലാം പണനിയുലട നനിര്വ്വേഹണ ചുമതല തുടക്കത്തനില് വഹനിചനിരുന്ന അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയറുലടയുലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറുലടയുലാം  കസറസ്റ്റ്ലമന്റെനില്
മൂന്നഭാമലത്ത അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം റനിക്ളകമഷന് ആവശവമല എനലാം ആദവലത്ത
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളനില്വരുന്ന  രണസ്റ്റ്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  അകേതനിസനിഷന്  ആവശവമനില
എന്നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വനിവരനിചനിട്ടുള്ള  മറസ്റ്റ്  കേഭാരവങ്ങളമൂലമഭാണസ്റ്റ്  മൂന്നഭാമലത്ത  ലപ്രഭാകപഭാസല്
അലാംഗതീകേരനിചലതനമഭാണസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  രണഭാമലത്ത അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ് ലപ്രഭാകപഭാസലനില്
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നനിനലാം മൂന്നഭാമലത്ത ലപ്രഭാകപഭാസലനികലയസ്റ്റ്  മഭാറുവഭാനുള്ള സഭാഹചേരവലാം  സലാംബനനിച
ഓഫതീസസ്റ്റ് കരഖകേള ഇല. മൂന്നഭാമലത്ത ലപ്രഭാകപഭാസലനിലുലാം പഭാലലാം എത്തനി കചേരുന്നതസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന്  കറഭാഡഭായ  മധുരക്കമ്പനനി-കേണങ്കഭാടസ്റ്റ്  കറഭാഡനില്  ആണസ്റ്റ്.  പുതനിയ
ലപ്രഭാകപഭാസല് അനുസരനിചസ്റ്റ് ലകേടനിടങ്ങള ഏലറടുകക്കണതനില. 2600 ചേതുരശ മതീറര്
സലമഭാണസ്റ്റ് ഏലറടുകക്കണതസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ ഡനി.എല്.പനി.സനി. അനുസരനിച്ചുള്ള തുകേ 2.83
കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുള്ള എല്.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
മൂന്നഭാമലത്ത  അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇരുവശങ്ങളനികലയുലാം  അകപ്രഭാചസ്റ്റ്  കറഭാഡനിലന്റെ  ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  ഒഴനിലകേയുള്ള  പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എല്.ഒ.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്
സലലമടുപസ്റ്റ്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  കേഴനിയുലാം.  കതവര  ഭഭാഗതള്ള  സലലാം,
ലകേഭാചനി  തുറമുഖ  വകുപസ്റ്റ്  പഭാലലാം  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ആദവലാം  തലന്ന
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. വതീടുകേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേഭായല് നനികേത്തല് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പഭാലത്തനിലന്റെ ചേരനിവസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം കപഭാര്ടസ്റ്റ് ട്രെസസ്റ്റ് അനുവദനിച പരനിധനിക്കുള്ളനില്നനിന്നസ്റ്റ് പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ് അലലലന്ലമന്റെനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയലതനലാം വവക്തമഭാകുന.
ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പഭാലലാം ഗതഭാഗതത്തനിനസ്റ്റ്  തുറന ലകേഭാടുക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലാം.  അലലലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി ലലബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

34 (1023) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വബപഭാസനിനസ്റ്റ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  സലലാം  പരനിപൂര്ണമഭായുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വബപഭാസസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  തടസങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവ  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറനലകേഭാടുക്കുവഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  കകേഭാടപടനി  ലലബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള  ഇകപഭാള
ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്ന ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സലലമടുപസ്റ്റ്  നടപടനികേളുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ്  67
ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ് 23,93,45,731 രൂപയുലട അവഭാര്ഡസ്റ്റ് പഭാസഭാക്കുകേയുലാം തുകേ വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കശഷനിക്കുന്ന മൂന്നസ്റ്റ് ഭൂവടമകേള ലലഹകക്കഭാടതനി മുഖഭാനനിരലാം
സലലമടുപസ്റ്റ് നടപടനികേള കസ ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം കറഭാഡസ്റ്റ്
പണനി സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറനലകേഭാടുക്കുവഭാനുലാം
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

എറണഭാകുളലാം ഇടലക്കഭാചനി സര്ക്കഭാര് ലലഹസ്കൂളനിലന്റെ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

35 (1024) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടലക്കഭാചനി  സര്ക്കഭാര്  വഹസ് കൂളനിലന്റെ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസ സ്റ്റ്തനി വനികേസന പദതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്
അനുവദനിച തുകേ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാമക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  എന്നഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണനിയനിരുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എനവലരലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതസ്റ്റ് എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ഇടലക്കഭാചനി സര്ക്കഭാര് ലലഹസ്കൂളനിലന്റെ പുതനിയ
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭദശയനില്  ഉണഭായ  തടസവഭാദങ്ങളുലാം  ശബ്ദ
മലനിനതീകേരണലാംമൂലലാം സ്കൂള പ്രവൃത്തനിസമയത്തനിനുമുമ്പുലാം കശഷവലാം മഭാതകമ ലലപലനിലാംഗസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനി  നടതവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  എന്നതനിനഭാലുലാം  എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട്ടു.

(ബനി-ഡനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  30-6-2017-നസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതഭായനിരുന.
എന്നഭാല്  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  31-12-2017  വലര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാരഭാറുകേഭാരന്
അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  30-9-2017-നകേലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ഇലകനിക്കല്
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പുതനിയ ലസക്ഷന്

36 (1025) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കജഭാലനിഭഭാരലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് പുതനിയ ലസക്ഷന് ഓഫതീസുലാം എകനികേദ്യുടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറുലട
ഓഫതീസുലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഇലകനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കജഭാലനിഭഭാരലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഓഫതീസുലാം
രണസ്റ്റ്  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഭരണവനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

കറഭാഡനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

37 (1026) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം  പുതനിയ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവകേളഭാണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം
നനിര്മ്മേഭാണരതീതനികേളഭാണസ്റ്റ് അവലലാംബനിച്ചുവരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ടഭാറനിലനഭാപലാം പഭാസനികേസ്റ്റ്, റബര്, കേയര്, ഭൂവസലാം
തുടങ്ങനിയവ ഉപകയഭാഗനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേതീഴനില്  വരുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ്  ഇന്റെര്കലഭാക്കസ്റ്റ്  ലലടലനിലാംഗസ്റ്റ്,  കകേഭാണ്കതീറനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നനിവ
ലകേഭാണ്ടുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നതീ പുതനിയ സഭാകങ്കതനികേവനിദവകേള കറഭാഡനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭായനി  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  വരുനണസ്റ്റ്.
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ടഭാറനിലാംഗനിലല  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദവകേളഭായ  ബനിറ്റുമനിനസസ്റ്റ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ലഡന്സസ്റ്റ്
ബനിറ്റുമനിനസസ്റ്റ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ബനിറ്റുമനിനസസ്റ്റ്  കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ്  എന്നനിവ  റബലലറസ്ഡസ്റ്റ്  ബനിറ്റുമനിന്
ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  ലലഹകവകേളനില്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  അതവഭാധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവയഭായ  മനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  റതീലലസകനിലാംഗസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  കദശതീയപഭാതയുലട  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കനി
നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇസൗ സഭാകങ്കതനികേവനിദവയനില് നനിലവനിലല കറഭാഡനിലന്റെ ഉപരനിതലലാം
ലമഷതീന് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഇളക്കനിലയടുക്കുകേയുലാം അകപഭാളത്തലന്ന അകത ലമറതീരനിയല്
പഭാകേലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കവണ്ടുന്ന  അളവനില്  ബനിറ്റുമനിന്,  സനിമന്റെസ്റ്റ്,  വനിവനിധ
തരത്തനിലുള്ള ലമറലുകേള എന്നനിവ കചേര്ത്തസ്റ്റ് ഉപരനിതലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

കകേരളത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവസയസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  റബലലറസ്ഡസ്റ്റ്  ബനിറ്റുമനിന്
ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതസ്റ്റ്.  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദവകേളഭായ
ബനിറ്റുമനിനസസ്റ്റ് ലമക്കഭാഡലാം, ബനിറ്റുമനിനസസ്റ്റ് കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ് എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴനി
പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളഭായ ലമറല്,  ബനിറ്റുമനിന്,  പഭാറലപഭാടനി  എന്നനിവയുലട അളവനിലുലാം അവയുലട
അനുപഭാതത്തനിലുലാം കൃതവത പഭാലനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നതുമൂലലാം മനികനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  മനികസ്റ്റ്  നനിരതന്നതനിനസ്റ്റ്  ആകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ്
ലസന്സര് കപവറുലാം  പ്രതലലാം ബലലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ടഭാന്ഡലാം കറഭാളര്,  ലലവകബറര്
കറഭാളര്  മുതലഭായവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴനി  മനികസ്റ്റ്  ഡനിലലസനനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
ലഡന്സനിറനി  പ്രതലത്തനിനസ്റ്റ്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന്  കേഴനിയുന.  കൂടഭാലത  കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില്  വലനിയ  പദതനികേള  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകേദ്യുലമന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
(EPC) വവവസയനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്. ഇത്തരലാം പദതനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപസ്റ്റ്
വരുതന്നതനിനഭായനി പ്രകതവകേലാം കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്മഭാലര നനിയമനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് ലപ്രഭാകേദ്യുലമന്റെസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് (EPC) വവവസയനില് നടത്തനി
വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട പരനിപഭാലന കേഭാലയളവസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി&ഡനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ടഭാറനിലനഭാപലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്,  റബര്,  കറഭാഡനിലന്റെ
അടനിത്തറ  ബലലപടുതന്നതനിനഭായനി  കേയര്  ഭൂവസലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  നനിര്കദശ
പ്രകേഭാരലാം  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനികേളനില്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ചുള്ളനിയൂര്-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം
കറഭാഡനില്  മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  1.00  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  വരുന്ന  ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയ എസനികമറ്റുകേളനില് പരമഭാവധനി പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് പഭാസനികേസ്റ്റ് റബര് (Natural
Rubber  modified  Bitumen  -  NRMB),  ഭൂവസലാം  (Geo  Textile)  എന്നനിവ



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 111

ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  വവവസകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  അവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവരുന. കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ 27-12-2016-ലല
എഫസ്റ്റ്.നമ്പര് ആര്.ഡബഡ്യൂ./എന്.എചസ്റ്റ്-33044/24/2015/എസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആര്  (ആര്)
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന-കകേന്ദ്രഭരണ പ്രകദശങ്ങളനിലുള്ള കറഭാഡുകേളനില് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
10  കേനി.മതീ.  കറഭാഡസ്റ്റ് കവസസ്റ്റ് പഭാസനികേസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം അതനിലന്റെ
ലപര്കഫഭാര്മന്സസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുവഭാനുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇതസ്റ്റ്
കേരഭാറനില് നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള കേത്തസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല
ഗതഭാഗത മനഭായലത്തനില് നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
കുറനിപ്പുറലാം മുതല് ചേമ്രവടലാം ജലാംഗ്ഷന് വലരയുള്ള പുതനിയ കദശതീയപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
കേയര്മഭാറസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. 

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

38 (1027) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കൃഷ്ണപുരലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദകകേന്ദ്രലാം പഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ജലാംഗ്ഷന്-ലകേ.പനി.കറഭാഡസ്റ്റ്  റയനില്കവ  കമല്പഭാലലാം  വലരയുള്ള  ഫുടസ്റ്റ്പഭാത്തസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തനികേച്ചുലാം  മനഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്  എനള്ള
വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  പണനികേഴനിപനിക്കുന്ന  കൃഷ്ണപുരലാം
സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദ കകേന്ദ്രത്തനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്, തടഭാകേത്തനിനസ്റ്റ്
ചുറ്റുമുള്ള  ഫനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി,  ഗഭാവലനിലന്റെ  ഖനനത്തനില്വന്ന  പ്രഭാകദശനികേ  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം
മനഗതനിയനിലഭായനിരുന.  ടനി  പ്രവൃത്തനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവധനി  10-11-2017
വലര  നതീടനിലക്കഭാടുക്കുകേയുലാം  ഇസൗ  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്
കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭായലാംകുളലാം-പത്തനഭാപുരലാം ഫുടസ്റ്റ്പഭാത്തസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനി
കലയഭായനി  ഇലകനികേസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  ലടലനികഫഭാണ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  വശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  മഭാറനി
സഭാപനികക്കണതഭായനിട്ടുണഭായനിരുന.  നനിലവനിലുള്ള  ഓടയുലട  വശങ്ങള  ഉയര്ത്തനിയുലാം
ആവശവമഭായ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഓട  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ഉള്ള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പുതനിയതഭായനി ഓട നനിര്മ്മേഭാണ ഭഭാഗങ്ങളനില് അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണയലാം  നടത്തനി  കേനികടണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള  ഓട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സഭാബസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലകേര്ബസ്റ്റ് കസഭാണ് നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവ പുകരഭാഗമനിക്കുന. നനിലവനിലല
ട്രെഭാഫനിക്കനിനസ്റ്റ്  തടസലാം  വരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  പ്രവൃത്തനി  നടകത്തണതുലകേഭാണ്ടുലാം,
സലപരനിമനിതനിമൂലവലാം മഴക്കഭാലത്തസ്റ്റ് പണനി നടത്തനിപനില് വരുന്ന തടസവലാം പ്രവൃത്തനി
മനഗതനിയനിലഭാകേഭാന്  കേഭാരണമഭാകുനണസ്റ്റ്.  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  സമതീപനവലാം  പണനി
തഭാമസനിക്കുവഭാന് ഇടയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ പണനികേലളപറനി ബനലപടവരുലട ഒരു റനിവഡ്യൂ കയഭാഗലാം
നടത്തഭാന് ഉകദശനിക്കുന. 
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തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

39 (1028) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡ ലത്തനില്  എലനഭാലക്ക  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള  ആണസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയുലാം ഏതഭാലണനലാം അതനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള അവസ
എനഭാലണനലാം തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം  -  I  ആയുലാം കദശതീയപഭാത,  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം II ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

തലകശ്ശേരനി - മഭാഹനി ലലബപഭാസനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള

40 (1029) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി-മഭാഹനി  വബപഭാസനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  സലലമടുപസ്റ്റ്  നടപടനികേള  തതരനിതലപടുതവഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ്  ആര്ബനികട്രെഷന്  പ്രഖവഭാപനിച  നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ
നല്കേഭാത്തതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം എനഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗതനനിന്നസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം  നനിര്കദശലാം
സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാഎന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തലകശ്ശേരനി-മഭാഹനി ലലബപഭാസനിലന്റെ ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ലലബപഭാസനിനഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  അഴനിയൂര്  വനികലജനിലല  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി  നടനവരുന.  പുതുകശ്ശേരനി  സലാംസഭാനത്തനില്ലപട  മഭാഹനിയനിലല  സലലാം
ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനികേള നടനവരുന.

* ലലലബറനിയനില്വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  സലലാം  ഏലറടുക്കല്  പ്രവൃത്തനി  എതയുലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ലലബപഭാസനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  സലലാം  കദശതീയപഭാത  അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദശലാം സര്ക്കഭാര്,  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് തതരനിതലപടുതന്നതനിനഭായനി  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.  കകേഡറനിലുള്ള ഒരു
ലസഷവല് ഓഫതീസലറ പുതുതഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

(സനി)  തലകശ്ശേരനി-മഭാഹനി  ലലബപഭാസനിലന്റെ  സലലാം  ഏലറടുപ്പുലാം  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
കദശതീയപഭാതഭാ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനവ മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള
ബനലപട CALA (Competitive Authority for Land Acquisition) വഴനിയഭാണസ്റ്റ്.
മഭാഹനി  പ്രകദശലത്ത  CALA  നനിശ്ചയനിച  അവഭാര്ഡനിലനതനിരഭായനി  കദശതീയപഭാതഭാ
അകതഭാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ഇനവ പുതുകശ്ശേരനി ജനിലഭാ കകേഭാടതനിലയ സമതീപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാതകമ  ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.
മറസ്റ്റ്  വനികലജുകേളനിലല  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി  CALA വഴനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഇല.

പുനലൂര് - മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡനിലന്റെ വനികേസനലാം

41 (1030) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള പുനലൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡനിലന്റെ പുനലൂര്
മുതല് ലപഭാന്കുന്നലാം വലരയുള്ള ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് നഭാളനിതുവലര വനികേസനലാം നടപഭാക്കനിയനിടനില
എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  ഏലറടുത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  നഭാമമഭാതമഭായ  അറകുറ
പണനികേളലഭാലത  കേഴനിഞ  20  വര്ഷമഭായനി  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  റഭാന്നനി  സബ്ഡനിവനിഷനനില്
ലപടുന്ന ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് റതീടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനിയനിടനില എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിനുമുന്പസ്റ്റ്  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി നഭാമമഭാതമഭായ തുകേ
അനുവദനിലചങ്കനിലുലാം  ജൂണ്,  ജൂവല  മഭാസങ്ങളനില്  പ്രവൃത്തനികേള  നടപഭാക്കഭാന്
കേഴനിയഭാതനിരുന്നതുമൂലലാം  ഈ  കറഭാഡസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന്നതസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ശബരനിമല  സതീസണുമുന്പഭായനി  അടനിയനരമഭായനി  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ
അറകുറപണനി  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  മുഴവന്  തുകേയുലാം  അനുവദനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

405/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. റഭാന്നനി ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് സഭാധഭാരണ അറകുറപണനികേള മഭാതകമ നടത്തഭാറുള്ളൂ. 

(സനി)  പ്രതീ-മണ്സൂണ്  പ്രവൃത്തനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഭാതകമ  ജൂണ്-ജൂലലല
മഭാസങ്ങളനില്  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളൂ.  ടനി  കറഭാഡനില്  കേഭാലവര്ഷലാം
മൂലലാം  തകേര്ന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനില്  അറകുറപണനികേള  ഇനനിയുലാം  ലചേകയണതുലണന്നസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ശബരനിമല ലഫസനിലവല്  2017-18-ല് ഉളലപടുത്തനി പുനലൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ
കറഭാഡനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള  ആവശവമുള്ള  ഭഭാഗകത്തയ്ക്കുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന. 

ലകേഭാണഭാഴനി-കുത്തഭാമ്പുള്ളനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

42 (1031) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിച
ലകേഭാണഭാഴനി-കുത്തഭാമ്പുളളനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റ  ഭരണഭാനുമതനി  നടപടനികേള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  മുമ്പഭാലകേ  വന്നനിട്ടുള്ള  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
എന്നകത്തയസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  ബജറസ്റ്റ്  സതീചനില് കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
അനുവദനിച ലകേഭാണഭാഴനി-കുത്തഭാമ്പുള്ളനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 31-10-2016-ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1496/2016/പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത ഡനി.പനി.ആര്. കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ
തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. 

കറഭാഡുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

43 (1032) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡുകേളുലട  സനിതനി  ഏറവലാം  ലമചലപടതഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം
ശഭാസതീയമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പുതനിയ കറഭാഡുകേളനില് വസക്കനിള ട്രെഭാക്കുകേളുലാം വപപ്പുകേള, കകേബനിളുകേള
എന്നനിവയഭായനി  ഡക്റ്റുകേളുലാം  സഭാപനിചസ്റ്റ്  അവ  ഈടുറതുലാം  സുരക്ഷനിതവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള ദനിനലാംപ്രതനി വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് അവ
പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ
കവളയനില് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനി നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഭാഡുകേളുലട  സനിതനി  ലമചലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി
ലചേയ്തുവരുന്ന  20  എലാം.എലാം.  ചേനിപനിലാംഗസ്റ്റ്  കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്  ഉപരനിതലത്തനിനസ്റ്റ്  പകേരമഭായനി
ഉപരനിതലത്തനിലന്റെ  ഇസൗടസ്റ്റ്  കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  ബനിഎലാം.  ആന്റെസ്റ്റ്  ബനി.സനി.  ഉപരനിതലത്തനിലുള്ള
കറഭാഡുലാം  ലവള്ളലക്കടസ്റ്റ്മൂലലാം  കകേടുപഭാടുകേള  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാധവതയുള്ള  ഭഭാഗങ്ങളനില്
കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ്  ഇന്റര്കലഭാക്കസ്റ്റ്  ലലടലനിങസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേഭാണ്കതീറ്റുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഉപരനിതലലാം
കൂടഭാലത  കറഭാഡുകേളുലട  സബസ്റ്റ്  കസഭായനിലനിലന്റെ  ലസ്ട്രേങ്തസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  കേയര്
ഭൂവസലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവകേളുലാം  ടഭാറനിലാംഗനിനസ്റ്റ്
എന്.ആര്.എലാം.ബനി.  (Natural  Rubber  Modified  Bitumen)-ഉലാം  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ
പഭാസനികേസ്റ്റ് ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമയനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളനില്
എന്.ആര്.എലാം.ബനി.-യുലാം  പഭാസനിക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വവവസകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി
അവ നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കദശതീയപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം പരനിപഭാലനവലാം  കദശതീയ  നനിലവഭാരലാം
പുലര്തന്നതനികലയഭായനി  ഇനവന്  കറഭാഡസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസനിലന്റെ  വനിവനിധ  കകേഭാഡുകേളുലാം
കകേന്ദ്ര കറഭാഡസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. കൂടഭാലത നനിലവനിലല നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദവകേളുലാം മറ്റുലാം കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനില്
കേരഭാറുകേഭാര്  ഇ.പനി.സനി.  വവവസയനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വവവസയനില്
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദവകേളുലാം ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള ആധുനനികേ നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേളുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ് സതഭാതനവലാം നല്കുന്ന
വവവസകേളുണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ കേഭാരവങ്ങള  ഉളലപടുതന്നതനിനഭാല്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള
കറഭാഡുകേളുലട സനിതനി ലമചലപടതഭാകുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഫണനിലന്റെയുലാം സലത്തനിലന്റെയുലാം ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്
പുതനിയ കറഭാഡുകേളനില് ലലസക്കനിള ട്രെഭാക്കുകേളുലാം ലലപപ്പുകേള,  കകേബനിളുകേള എന്നനിവയടക്കമുള്ള
ഡക്റ്റുകേളുലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കദശതീയപഭാതകേള നഭാലസ്റ്റ്  വരനിപഭാതയഭായുലാം  കപവ്ഡസ്റ്റ്  കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ
ആറുവരനിപഭാതയഭായുലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്ന പദതനിയനില്  ലഎ.ആര്.സനി.  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി  കകേബനിളുകേള,  ലലപപ്പുകേള എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  യൂടനിലനിറനി
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ലസയ്സസ്റ്റ്/യൂടനിലനിറനി  ഡക്റ്റസ്റ്റ്  എന്നനിവ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യൂടനിലനിറനി  കകേബനിളുകേളുലാം
ലലപപ്പുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  യൂടനിലനിറനി  ഡക്റ്റുകേളുലാം  കകഭാസസ്റ്റ്  ഡക്റ്റുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാല് ഇത്തരലാം ലലപപ്പുകേളുലാം  കകേബനിളുകേളുലാം  സഭാപനിക്കഭാനഭായനി  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിരനരലാം ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കഭാവന്നതുലാം സുരക്ഷനിതമഭാക്കഭാവന്നതുമഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് സുരക്ഷനിതതതത്തനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള ലഎറങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിടഭാണസ്റ്റ് പുതനിയ എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. പ്രവൃത്തനികേളുലട എസനികമറനില്
കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയ്ക്കുകവണ  കമതീകേരണങ്ങളുലാംകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. കദശതീയപഭാതകേളനില് തുടര്ചയഭായനി അപകേടലാം നടക്കുന്ന സലങ്ങള ബഭാക്കസ്റ്റ്
കസഭാടസ്റ്റ് ആയനി കേണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തനി കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനി
വരുന.  റമ്പനിള സ്ട്രേനിപസ്റ്റ്,  ബനികങ്കഴസ്റ്റ്  ലലലറസ്റ്റ്,  ആവശവമഭായ മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് കബഭാര്ഡുകേള
മുതലഭായവ സഭാപനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  കറഭാഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടത്തനി അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
ട്രെഭാഫനികേസ്റ്റ്  കസഫനി  എസനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
സമയഭാസമയങ്ങളനില്  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  സുരക്ഷനിതമഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ചേഭാലക്കുടനി കപഭാട-കേഭാഞനിരപള്ളനി കറഭാഡനിലന്റെ ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ്

44  (*T1033)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  കപഭാട-കേഭാഞനിരപള്ളനി കറഭാഡനിലല വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട
കകേടുവന്ന  വപപ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിയനര  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
എസനികമറ്റുകേളനില്  ഒന്നനില്  ഇനനിയുലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
വവകുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ലവടനിലപഭാളനിച പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. കറഭാഡസ്റ്റ് ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ്
നടകത്തണതനിനഭാല് അടനിയനരമഭായനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനി തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി ഉടന് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാ
ക്കുന്നതനിനുമഭാവശവമഭായ സതതര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) കറഭാഡനിലന്റെ ലമയനിന്റെനന്സനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ 83,67,720 രൂപയനില് 40
ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതകമ വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനില് അടചനിട്ടുള്ളൂ. ഇസൗ
തുകേയ്ക്കുള്ള  എസനികമറസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാംതലന്ന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  ലലപപനിട  സലങ്ങളനില്  അവരുലട  പണനി  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണസ്റ്റ്.
കറഭാഡസ്റ്റ്  കകഭാസനിലാംഗുലാം  ലതീക്കസ്റ്റ്  കകേടുപഭാടുകേളുലാം  തതീര്ക്കഭാനുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനി  തുകേയഭായ
43,67,720  രൂപ അടയ്ക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ തുടര്നള്ള ഭഭാഗകത്തയ്ക്കുലാം ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. 

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല മലകയഭാര ലലഹകവ

45 (1034) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  മലകയഭാര  വഹകവയുലട  സര്കവ്വേ  പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലതര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൂലട  ഈ  കറഭാഡസ്റ്റ്  കേടനകപഭാകുനകണഭാ;
എങ്കനിൽ  എത  കേനികലഭാമതീറര്  വദർഘവത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  വഹകവ,  ആലതര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  മലകയഭാര  ലലഹകവയുലട  വനിശദമഭായ  സര്കവ്വേ
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള ഇന്ലവസനികഗഷന്  പ്രവര്ത്തനിയുലട  ലടണര് നടപടനികേള നടന
വരുന. 

(ബനി)  ആലതര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൂലട  മലകയഭാര  ലലഹകവ  കേടന
കപഭാകുനണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  കറഭാഡസ്റ്റ്  ആലതര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൂലട  10  കേനി.മതീ.
ലലദര്ഘവത്തനിനഭാണസ്റ്റ് കേടനകപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  വടക്കകഞ്ചരനി-ലപഭാള്ളഭാചനി കറഭാഡനില് കേനി.മതീ. 2/00
(കേരനിപഭാലനി)  മുതല്  12/00  (ജപമഭാലപള്ളനി)  വലരയുള്ള  ഭഭാഗത്തനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ
കറഭാഡസ്റ്റ് കേടനകപഭാകുന്നതസ്റ്റ്. 

കറഭാഡുകേളുലട വശങ്ങളനിലല കേകയറലാം

46 (1035) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി. :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഭാഡുകേളുലട വശങ്ങളനില് ലഭവമഭായ സലലാം പൂര്ണമഭായുലാം ലപഭാതു ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
സജ്ജമഭാക്കഭാത്തതുമൂലലാം  വകേകയറങ്ങള  അനസഡ്യൂതലാം  നടക്കുന്നകേഭാരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കറഭാഡുകേളനിലല  ഓടകേളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള സഭാബുകേള ലപഭാടനിലപഭാളനി
ഞതനിനഭാല്  അവ  കേഭാല്നടയസ്റ്റ്  ഉപയുക്തമലഭാതഭാവകമ്പഭാള  കേചവടക്കഭാര്  ആ  ഭഭാഗലാം  കൂടനി
വകേകയറുന്ന പ്രവണതയ്ലക്കതനിലര വകുപസ്റ്റ് എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സുരക്ഷനിത  നടപഭാത,  വസക്കനിള  കവ  എന്നനിവയസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  സലലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി കേകയറങ്ങള തടയഭാനുള്ള ഒരു പദതനി നടപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളനിലല ഓടകേളനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള സഭാബുകേള
ലപഭാടനിലപഭാളനിഞഭാല്  ഉടന്തലന്ന  പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന്കവണ  നടപടനികേള  എടുക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
കേചവട സഭാപനങ്ങള കറഭാഡസ്റ്റ്  കേയടക്കുന്നതസ്റ്റ് തടയഭാനുലാം കേഭാല്നട യഭാതക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന
പ്രശ പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടസ്റ്റ്
അനുസരനിചസ്റ്റ് നടപടനികേള എടുക്കഭാറുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  സലത്തനിലന്റെയുലാം  ഫണനിലന്റെയുലാം
ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ് സുരക്ഷനിത നടപഭാതകേള ഇകപഭാള തലന്ന ലചേയ്തുവരുന.  ലലസക്കനിള കവ
സലലഭവത അനുസരനിചസ്റ്റ് പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് വഭായ്പകേള ലഭനിക്കുന്നതനിലല തടസലാം മറനികേടക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

47 (1036) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് ഉന്നതലനതനിലര ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി പരഭാമര്ശലാം
നടത്തനിയതനിനഭാലുലാം കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ വഭായ്പ ആവശവമനിലഭാലയനലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.
പദതനികേളനില്  അടനിമുടനി  അഴനിമതനിയഭാലണനലാം  പ്രസഭാവന  നടത്തനിയതുമൂലവലാം
കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ് വഭായ്പകേള ലഭനിക്കുന്നതനില് തടസലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനികേളക്കുള്ള വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ് പുറലമ സലാംസഭാനലാം
അകപക്ഷനിക്കഭാനനിരനിക്കുന്ന  മറസ്റ്റ്  പദതനികേളക്കുലാം  വഭായ്പ  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  പുനനഃപരനിഗണനികക്കണനി
വരുലമന്ന  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  തതീരുമഭാനലാംമൂലലാം  സലാംജഭാതമഭായ  സനിതനിവനികശഷലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേലള  കനരനില്  കേണസ്റ്റ്
പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിലല  വതീഴ്ചകേള  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  അധനികൃതലര  യഥഭാസമയലാം
കരഖഭാമൂലലാം  അറനിയനിചനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  അവരനില്നനിനലാം  ലഭനിച  പ്രതനികേരണലാം
എനഭായനിരുനലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വകുപ്പുമനനി ഇത്തരത്തനില് പരഭാമര്ശലാം നടത്തനിയതഭാകയഭാ അതുമൂലലാം വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്
തടസമുണഭാകുലമകന്നഭാ  ഉള്ള  കേഭാരവലാം  കലഭാകേ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.-കയകയഭാ
സര്ക്കഭാരനികനകയഭാ അറനിയനിചനിടനില. കലഭാകേ ബഭാങ്കനിലന്റെ വഭായ്പ കവലണന്നസ്റ്റ് പറഞനിടനില.  വഭായ്പ
തനിരനിചടയ്ക്കുന്നതഭാലണന്നഭാണസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്. പദതനിയനില് വലനിയ കമകക്കടുകേള ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലലഭാരു തതീരുമഭാനലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  എടുത്തനിടനില.  ആരുലാം
അറനിയനിചനിട്ടുലാം ഇല. 

(സനി) പണനികേള തുടങ്ങഭാനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം (ലമഷതീനറനികേള, കഷറുകേള
എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുകേ,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  തഭാമസനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  സസൗകേരവലമഭാരുക്കല്,
പരനിസനിതനി  അനുവഭാദങ്ങള  വഭാങ്ങനിക്കുകേ  എന്നനിവ)  ആദവ  ഘടത്തനില്  കനരനിട  പ്രതനികൂല
കേഭാലഭാവസയുലാം  യൂടനിലനിറനി  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനത്തനില്
കനരനിട  കേഭാലതഭാമസവലാം  മറ്റുലാം  കേഭാരണലാം  പണനികേളക്കസ്റ്റ്  തഭാമസമുണഭായനി.  എന്നഭാല്
ഇകപഭാള പണനികേള ഏകേകദശലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ഏജന്സനിയഭായ
കലഭാകേ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  നനിശ്ചനിത  സമയതതലന്ന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനലാം
ധനവനിനനികയഭാഗലാം,  ഗുണനനിലവഭാരലാം,  സുരക്ഷ,  പരനിസനിതനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം,
സലലമടുപസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവ  ലമചലപടുതന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച്ചുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്
ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടതന്ന കറഭാഡസ്റ്റ് വനികേസന പദതനികേള ഇനവന് കറഭാഡസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
നനിര്കദശനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരവലാം  MORTH  SPECIFICATION  അനുസരനിച്ചുമഭാണസ്റ്റ്
ഡനിലലസന് ലചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാകക്കണതസ്റ്റ്. കലഭാകേ ബഭാങ്കനിലന്റെ നനിബനന പ്രകേഭാരലാം ഇസൗ
പദതനികേള സൂപര്ലലവസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  അനഭാരഭാഷ തലത്തനില് ലടണര് ക്ഷണനിച്ചു
ലതരലഞടുത്ത  കേണ്സളടന്റെനിലന  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്.  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന പ്രധഭാന നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ലഭാബുകേളനില്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേള  ഖനനലാം  ലചേയ്ലതടുക്കുന്ന  സലതലാം  പണനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാഴലാം
അതനിനുകശഷവലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ
ലകബഭാറടറനികേള എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം കേരഭാറുകേഭാരന്തലന്ന സഭാപനിചസ്റ്റ് ആവശവമഭായ എലഭാ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.   ഇസൗ  പരനികശഭാധന കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയര്  സൂപര്ലലവസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്   വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം
പ്രഭാഗല്ഭവലാം  കനടനിയ  സതതന ഏജന്സനിലയലക്കഭാണസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല് ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്
ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആറസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്  ഒരനിക്കല്  കലഭാകേ
ബഭാങ്കനിലന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേള  പദതനികേള  നടക്കുന്ന  കറഭാഡുകേള  സനര്ശനിക്കുകേയുലാം
നനിര്കദശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ലചേയഭാറുണസ്റ്റ്.  പദതനികേള  എലഭാലാംതലന്ന  2018-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ് കമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 
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സലാംസഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്  നടതന്ന പദതനിയല ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.
കലഭാകേ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പനിന്തുടരുന്നതസ്റ്റ്.  അതനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
മഭാനതലുലാം  പരനിഗണനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  2012-ലഭാണസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  കഫസസ്റ്റ്  II
തുടങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തഭാണസ്റ്റ്  പഭാറ  ലപഭാടനിക്കലനിലല  ഭതീമമഭായ
കമകക്കടസ്റ്റ് ലപഭാന്കുന്നലാം-ലതഭാടുപുഴ കറഭാഡനില് ഉണഭായതസ്റ്റ്. തനിരുവല ലലബപഭാസനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.-ലല  ഭതീമമഭായ  കമകക്കടുണഭായതുലാം  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരവലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി  നഭാലുതവണ  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  ടതീലാം  ലതീഡറനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചേര്ചയനിലഭാണസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.   സമഗമഭായ
അകനതഷണലാം  കലഭാകേ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  തലന്ന  നടത്തണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം.  എങ്കനിലുലാം പണനികേലളഭാനലാം നനിര്തന്നനില.  പദതനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുലാം. 

കൃഷ്ണപുരലാം മഭാമ്പ്രകുകന്നല് ഓവര് ബനിഡ്ജസ്റ്റ്

48 (1037) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2017  ബജറനില്  60  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയ
കൃഷ്ണപുരലാം  മഭാമ്പ്രകുകന്നല്  ഓവര്  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട
പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കൃഷ്ണപുരലാം  മഭാമ്പ്രകുകന്നല്  ഓവര്  ബനിഡ്ജനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനിയുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  60  കകേഭാടനി
രൂപ  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയസ്റ്റ്  2017-18  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിചസ്റ്റ്  10-7-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  942/2017/
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  തതതത്തനില്  60  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം കറഭാഡ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ബനിഡ്ജസസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന
ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  ആയനി  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആര്.ബനി.
ഡനി.സനി.ലകേ. ഇതനിലന്റെ വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

ഏലതര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള

49 (1038) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏലതര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  എത  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയുകടയുലാം  കപരുലാം  അതനിനനുവദനിച  തുകേയുലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കമല്പ്രവൃത്തനികേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 121

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഏലതര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം കദശതീയപഭാത ലകേടനിട വനിഭഭാഗങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1, 2,
3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കറഭാഡുകേളനിലല അറകുറപണനികേള

50 (1039) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  നടത്തനിവരുന്ന
അറകുറപണനികേളനില്  ഒകര  കറഭാഡനിലന  പല  ലചേയനികനജുകേളഭായനി  തനിരനിചസ്റ്റ്  പല
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട  ഉകദവഭാഗസരുലാം,  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്മഭാരുലാം
കചേര്ന നടതന്ന അഴനിമതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളനിലല  കുഴനിയടക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന  ഫണസ്റ്റ്
അശഭാസ് തതീയമഭായനി  ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിലൂലട ഉണഭാകുന്ന ധനനഷ്ടലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) കറഭാഡുകേളനിലല കുഴനി അടയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മഭാനതല്
നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകേഭാരലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  എസനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനി മഭാതമഭാണസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനി പുലമകനഭാള കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

51 (1040)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിജനിലന്സസ്റ്റ് അകനതഷണലാം കനരനിടുന്ന പടഭാമ്പനി പുലമകനഭാള കറഭാഡസ്റ്റ്  ഈ
മഴക്കഭാലലാം  കേഴനിയുന്നകതഭാലട  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാലലതയഭാവലാം  എന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  അകനതഷണലാം  തടസലപടുത്തഭാലത  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ്റ്റ് 
നവതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില് വനിജനിലന്സസ്റ്റ് അകനതഷണലാം പരമഭാവധനി  കവഗത്തനില് നടത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ&ബനി)  പടഭാമ്പനി  പുലമകനഭാള  കറഭാഡസ്റ്റ്  മഴക്കഭാലലാം  കേഴനിയുന്നകതഭാലട  ഗതഭാഗത
കയഭാഗവമലഭാതഭാകേഭാന് സഭാധവതയുണസ്റ്റ്.  വനിജനിലന്സസ്റ്റ് അകനതഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
ഈ  കറഭാഡനില്  മറസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ബുദനിമുടസ്റ്റ്  കനരനിടുനണസ്റ്റ്.
വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  അകനതഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  മഭാതകമ  തുടര്നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

മുള്ളറവനിള-ആയയനില്, കേന്നനിപുറലാം എന്നതീ പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

52 (1041) ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മുള്ളറവനിള-ആയയനില്
കേന്നനിപുറലാം എന്നതീ പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആർ. പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ പഭാലങ്ങളുലട ഡനി.പനി.ആർ.  കേനിഫ്ബനിയനില് ലസപ്റലാംബര്
2017-നു മുന്പസ്റ്റ് സമര്പനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ;

(സനി)  മുള്ളറവനിള-ആയയനില്,  കേന്നനിപുറലാം  എന്നതീ  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പനി,ഡബ്ളഡ്യൂ.ഡനി.  ബനിഡ്ജസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ഏലതഭാലക്ക
കരഖകേള ആണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയസ്റ്റ് നല്കകേണതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനയഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ആയയനില്-മുള്ളറവനിള  പഭാലത്തനിനസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനി-യനില് നനിനലാം റതീ-ഡനിവസന് ആവശവലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റതീ-
ഇന്ലവസനികഗഷന് കജഭാലനികേള നടനവരുന.  ഇന്ലവസനികഗഷന് പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്
റനിവവസ്ഡസ്റ്റ്  ഡനിവസന്  ലഭവമഭായഭാല്  മഭാതകമ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  കേന്നനിപുറലാം
പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേന്നനിപുറലാം പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയയനില് പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  2017  ലസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില് സമര്പനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  മുള്ളറവനിള-ആയയനില്,  കേന്നനിപുറലാം  എന്നതീ  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ബനിഡ്ജസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  വനിശദമഭായ
എസനികമറസ്റ്റ്,  അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ്,  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ സഭാധവതഭാപഠനലാം അടങ്ങുന്ന വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, ഡനിവസന് കഡഭായനിലാംഗുകേള മുതലഭായവ അടങ്ങനിയ ഡനി.പനി.ആര്. ആണസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്.  ഇതനില് കേന്നനിപുറലാം പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്.
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പഭാലപ്പുറലാം-ലനലനിക്കുര്ശനി-കുതനിരവഴനി പഭാലലാം

53 (1042) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലപ്പുറലാം-ലനലനിക്കുര്ശനി-കുതനിരവഴനി  പഭാലത്തനികന്റെയുലാം  കറഭാഡനിലന്റെയുലാം

ഡനിവസന് ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എത തുകേയുലട എസനികമറഭാണസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  എന്നകത്തയസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്

കേഴനിയുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പഭാലപ്പുറലാം-ലനലനിക്കുര്ശനി-കുതനിരവഴനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ

ഇന്ലവസനികഗഷന്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  സര്കവ്വേ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഡനിവസന്

വനിഭഭാഗത്തനില്  ഡനിവസന്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദമഭായ

ലസ്ട്രേക്ചേറല് ഡനിവസന് തയഭാറഭാക്കനി ഉടലന ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിശദമഭായ ലസ്ട്രേക്ചേറല് ഡനിവസന് ലഭനിചസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി

ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്  മഭാതകമ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

മഭാകവലനിക്കര-പുതനിയകേഭാവസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

54 (1043) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പുതനിയകേഭാവസ്റ്റ് ജലാംഗ്ഷനസ്റ്റ് വടക്കസ്റ്റ്

ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. കറഭാഡസ്റ്റ് തകേര്നകേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.-യുലട  ശദയനില്

ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുലാം നഭാളനിതുവലര യഭാലതഭാനലാം ലചേയനിടനില എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡസ്റ്റ് നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)   മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പുതനിയകേഭാവസ്റ്റ്  ജലാംഗ്ഷനസ്റ്റ്  വടക്കു
ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.-യുലട  ചുമതലയനിലുള്ള  തനിരുവല-മഭാകവലനിക്കര  കറഭാഡസ്റ്റ്
തകേര്ന്നസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  വപപസ്റ്റ്  വലന്  കചേഭാര്ച
കേഭാരണമഭാണസ്റ്റ്.  പല  പ്രഭാവശവലാം  കചേഭാര്ച  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നന്നഭാക്കനിലയങ്കനിലുലാം
വപപനിലന്റെ  കേഭാലപഴക്കലാം  കേഭാരണവലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലത്തനില്നനിനലാം  ആവശവമഭായ
തഭാഴ്ചയനിലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടുലാം  വഭാഹനലാം  കേയറുകമ്പഭാള  വപപസ്റ്റ്  ലപഭാടനി  നനിരനരമഭായനി
കചേഭാര്ച  ഉണഭാകുകേയുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  തകേര്നകേനിടക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  വപപസ്റ്റ്  മഭാറനി
സഭാപനിലചങ്കനില് മഭാതകമ  കറഭാഡനിലന്റെ തകേര്ച സനിരമഭായനി  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത
കയഭാഗവമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡസ്റ്റ് ഭഭാഗലാം പല പ്രഭാവശവലാം ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടലറ
ലകേഭാണസ്റ്റ്  നന്നഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  വപപസ്റ്റ്  വലനനിലന്റെ  കചേഭാര്ച  ശഭാശതതമഭായനി
പരനിഹരനിചഭാല്  മഭാതകമ  പുനരുദഭാരണലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയുള്ളൂ.  ആയതനിനസ്റ്റ്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട പഴക്കലാംലചേന്ന വപപസ്റ്റ് വലന് മഭാറനി സഭാപനികക്കണതസ്റ്റ് ആവശവമഭാണസ്റ്റ്. 400
എലാം.എലാം വവഭാസമുള്ള പ്രനികമഭാ വപപസ്റ്റ്  മഭാറനി  400  എലാം.എലാം.  വവഭാസമുള്ള ഡനി.ഐ.  വപപസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഭാഡസ്റ്റ്  മുറനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുവഭാദലാം  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്  ആവശവലപടുകേയുലാം  അതനിന്
പ്രകേഭാരലാം  24,16,342  രൂപയുലട റതീകസഭാകറഷന് എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയര് (കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്) ടനി എസനികമറനിനസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഈ  തുകേ  അടയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം ഈ തുകേ
അടചസ്റ്റ്  വപപസ്റ്റ്  മഭാറനിയനിടുന്ന  പ്രവൃത്തനിലചേയസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  മഭാതകമ  കറഭാഡസ്റ്റ്
ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്-ചേന്ദ്രഗനിരനി കസറസ്റ്റ് വഹകവ

55 (1044) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്-ചേന്ദ്രഗനിരനി  കസറസ്റ്റ്  വഹകവ  അഭനിവൃദനിലപടുതന്ന
പ്രവൃത്തനി  എന്നഭാണസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്  ;  എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്  വവവസ  പ്രകേഭാരലാം  എന്നഭാണസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  അടങ്കല്  തുകേ  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ;
നനിലവനില്  പദതനിയുലട  എത  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാംലചേയ്യുന്ന  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേള
കറഭാഡസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനിയുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കറഭാ ഡു പ്രവൃത്തനിയനില് എലനങ്കനിലുലാം അപഭാകേതകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി. രണസ്റ്റ് പദതനിയനില്ലപട കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്
കറഭാ ഡസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ് 1-4-2013-ല് ആണസ്റ്റ്.  എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് വവവസ പ്രകേഭാരലാം
നതീടനിലക്കഭാടുത്ത കേഭാലഭാവധനി  31-3-2017  ആണസ്റ്റ്.  കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ് ടസൗണനില് യൂടനിലനിറനി
കകേബനിളുകേള മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനിലയ ബഭാധനിച്ചു.
ഇകപഭാള  പദതനി  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  2017 ഡനിസലാംബര്  മഭാസകത്തഭാലട
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  പദതനിയുലട അടങ്കല് തുകേ 133.06 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  പദതനിയുലട
74.55% പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി)  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേള ഇടയനിലട  പദതനികേളുലട അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനി അഭനിപ്രഭായങ്ങള കരഖലപടുത്തഭാറുണസ്റ്റ്. കറഭാഡുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലത്ത സലാംബനനിചസ്റ്റ്
കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേളഭായനി  Highway  Engineer,  Environmental
Specialist,  Road  Safety  Expert  മുതലഭായ  ഉകദവഭാഗസ  പ്രതനിനനിധനികേള
വസറ്റുകേള  സനര്ശനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്.  പദതനികേലളപറനി  ലപഭാതുവഭായനി
നനിശ്ചനിത സമയത്തസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനലാം ധനവനിനനികയഭാഗലാം,  ഗുണനനിലവഭാരലാം,
സുരക്ഷ,  പരനിസനിതനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം തുടങ്ങനിയവ ലമചലപടുതന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച്ചുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേള  അവസഭാനമഭായനി
പദതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം സമര്പനിച കേലണത്തലുകേളുലാം അതനിനസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  സതതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം  അടങ്ങനിയ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.* പ്രസസ്തുത  നടപടനി  സതതീകേരനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് ലവബ്വസറനില് പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന സലാംബനനിചസ്റ്റ് അപഭാകേതകേള
ഒനലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിടനില.  ലചേറനിയ  ലചേറനിയ  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേണങ്ങഭാടസ്റ്റ്-ലവലനിലാംഗ്ടണ് വലന് പഭാലലാം

56 (1045) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കേണങ്ങഭാടസ്റ്റ്-ലവലനിലാംഗ്ടണ്  ഐലൻഡസ്റ്റ്

പഭാലത്തനിനഭായനി സലലാം വനിട്ടുതന്നവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ ലഭവമഭാക്കുന്നതനിലല

കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് നല്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  തുറനലകേഭാടുക്കുവഭാൻ  സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ  സലലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്

നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപനില്നനിനലാം നനിലപരനിവര്ത്തന അനുമതനി ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.

അതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷ ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം ഇതുവലര ലഭവമഭായനിടനില. മഭാതമല സലലമടുപനിനസ്റ്റ്

2.83  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  12-4-2017  തതീയതനിയഭായനി  ഒരു

ലപ്രഭാകപഭാസല്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിച

കശഷലാം ചേനില സഷ്ടതീകേരണങ്ങള ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയകറഭാടസ്റ്റ്  ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  64

കകേഭാടനി രൂപ സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട അലാംഗതീകേരനിച റനിവവസ്ഡസ്റ്റ്

എസനികമറസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  എല്.എ.യസ്റ്റ്  74.26  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

എന്നഭാല് ഇകപഭാള പ്രവൃത്തനിയുലട കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ് കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് 2.95 കകേഭാടനി രൂപ

എല്.എ.യസ്റ്റ്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയ തുകേയ്ക്കുള്ളനില് നനിര്ത്തനി

രണഭാമലത്ത  റനിവവസ്ഡസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്

പരനികശഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കൃഷനി  വകുപനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നമുറയ്ക്കുലാം  പുതുക്കനിയ  ടനി

റനിവവസ്ഡസ്റ്റ് എസനികമറനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നമുറയ്ക്കുലാം മഭാതകമ തുകേ നല്കേഭാന്

സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി)   അകപ്രഭാചസ്റ്റ്  കറഭാഡനിലന്റെ ടഭാറനിലാംഗുലാം അനുബന പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന

മുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ പഭാലലാം ഗതഭാഗതത്തനിനസ്റ്റ് തുറനലകേഭാടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.
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കേലടനിമുഖലാം പഭാലലാം, സതവന് നഗര് പഭാലലാം എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം

57 (1046) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേലടനിമുഖലാം  പഭാലലാം,  സതവന്  നഗർ
പഭാലലാം എന്നനിവയുലട നനിർമ്മേഭാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുലട നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാണസ്റ്റ്  ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ :

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂർത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേലടനിമുഖലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ
പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  2009-ല്  നല്കേനിയ  5 കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനിവസന് റനിവനിഷന്,
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഡനിവസന് വനിഭഭാഗത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   സതവന്
നഗര് മുടവന്മുഗള പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള 1040 ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനികശഭാധന  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണനി 350
ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ലഭനിചനിരുലന്നങ്കനിലുലാം
പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണ  വനിശദമഭായ  എസനികമറസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  മഭാതകമ  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

മഴവകഞ്ചരനി മുതല് ചൂണല് വലരയുള്ള കറഭാ ഡസ്റ്റ് വനികേസനലാം

58 (1047) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തൃശൂര്-കുറനിപ്പുറലാം  പഭാതകയഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  മഴവകഞ്ചരനി  മുതല്  ചൂണല്  വലരയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനിലല  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസനമുൾലപലടയുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുലാം
കകേകചരനി  ജലാംഗ്ഷലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  ബജറനില്  നനിര്കദശനിച  50  കകേഭാടനി
രൂപയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര് കുറനിപ്പുറലാം കറഭാഡനില് മഴവകഞ്ചരനി മുതല് ചൂണല് വലരയുള്ള ഭഭാഗത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  10-7-2017-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  942/17/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനനിരലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്
തതതത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഇന്ലവസനികഗഷന്
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചഭാല് മഭാതകമ തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

59 (1048) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏലതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  കറഭാഡ്സസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില്  ഉളലപടനിരുന്ന  ഏലതലഭാലാം
കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
ഓകരഭാന്നനികന്റെയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേള മരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

60 (1049) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബസസ്റ്റ് റൂട്ടുകേള ഉള്ളതുളലപലടയുള്ള പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളുലട ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ്
നടതവഭാന് തകദശസതയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് അരൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ പഞ്ചഭായത കറഭാഡുകേള മരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുക്കണലമന്ന അരൂര്
എലാം.എല്.എ.-യുലട നനിര്കദശത്തനിന്കമല് എടുത്ത നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അത്തരലാം കറഭാഡുകേള മരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനങ്കനിലുലാം
തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തടസങ്ങള മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തകദശസതയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട കറഭാഡുകേള ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധ  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  വനിവനിധ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  അകപക്ഷകേള  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ
അനുമതനി കേനിടനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് മനനിസഭ ഈ കേഭാരവലാം മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേള ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുക്കല്

61 (1050) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇത്തരത്തനില്  എത  കറഭാഡുകേള  ഏലറടുത്തനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ഏലറടുക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികമങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഉള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കറഭാ ഡുകേള സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാ
നത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
വന്നതനിനുകശഷലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കറഭാഡുകേലളഭാനലാം ഏലറടുത്തനിടനില.

(ബനി)   ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്
പഞ്ചഭായതകേളുലട  ലറസലഡ്യൂഷന്  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.   ടനി  കറഭാഡുകേള  8  മതീറര്  വതീതനിയുള്ളതുലാം
കുറഞതസ്റ്റ് 2 പഞ്ചഭായതകേളവഴനി കേടനകപഭാകുന്നതുലാം 2 ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കറഭാഡുകേലള
ബനനിപനികക്കണതുലാം  ലറഗുലര്  ആയനി  ബസസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഉള്ളതുലാം  ആയനിരനിക്കണലാം.
ഇക്കഭാരവത്തഭാല്  പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുവഭാന് ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയകറഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ലതഭാണനിലക്കടവസ്റ്റ് പഭാലത്തനിനസ്റ്റ് സലലാം

62  (1051)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലതഭാണനിലക്കടവസ്റ്റ്  പഭാലത്തനിനസ്റ്റ്  സലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എനസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകേതനിസനിഷനുമഭായനി  ബനലപട  നനിബനനകേള  ഇളവലചേയഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ?
405/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല ലതഭാണനിലക്കടവസ്റ്റ്  പഭാലത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ
സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  200  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇളവകേള നല്കുന്നതസ്റ്റ് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മഭാകവലനിക്കര കേണനിയൂര് വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

63 (1052) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  കേണനിയൂര്  വബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് നനിരത്തസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം നഭാളനിതുവലര സതതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവ കൃത്തനി  അടനിയനനിരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പുതനിയ നനിരക്കസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള്ള വനിശദമഭായ എസനികമറസ്റ്റ് ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ ;
പ്രസ്തുത എസനികമറസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ആവശവമഭായനി വരുന്ന തുകേ എതയഭാണസ്റ്റ് ; ഈ തുകേയുലട
ഭരണഭാനുമതനി അടനിയനരമഭായനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര കേണനിയൂര് വബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  2  കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  2.30  കകേഭാടനി രൂപയുലട സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  രണസ്റ്റ്  തവണ  ലടണര്  ലചേയ്തുലവങ്കനിലുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരുലാം
ഏലറടുക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കേതകടഷന്  സതതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല്  കകേതഭാടസ്റ്റ്  ലചേയ  നനിരക്കസ്റ്റ്
കൂടുതലഭായതനിനഭാല്  കേതകടഷനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനില.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട
എസനികമറനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ഗഭാവല്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  നനിരത്തല്  പണനികേള
ആയനിരുന. ഇതനിനസ്റ്റ് എസനികമറനില് ഉള്ള നനിരക്കസ്റ്റ് കേകമ്പഭാള നനിരക്കനികനക്കഭാള വളലര
കുറവഭായനിരുന.  മണനിലന്റെ  നനിരക്കസ്റ്റ്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  റനിവവസസ്റ്റ്
ലചേയ എസനികമറസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭവമഭാകുന്നമുറയ്ക്കു മഭാതകമ തുടര് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ഒറപഭാലലാം വബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

64 (1053) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം വബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;
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(ബനി) വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(സനി)  വബപഭാസനിനുകവണ  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനികലയഭായനി  എത  തുകേയഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   സ.ഉ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1324/2016/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി   27-9-2016
പ്രകേഭാരലാം ഒറപഭാലലാം വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  15
കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുവഭാന്
കറഭാഡ്സസ്റ്റ്&ബനിഡ്ജസസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന  ചുമതലലപടുതകേയുലാം
ലചേയനിരുന.  പദതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്ന കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കടഭാകപഭാഗഭാഫനികേസ്റ്റ് സര്കവ്വേ, ട്രെഭാഫനികേസ്റ്റ് സര്കവ്വേ, മണ്ണുപരനികശഭാധന
എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ
സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള തുകേ സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭവമഭാകുകേയുള്ളൂ.

ഒല്ലൂരനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള

65 (1054) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
നടപഭാക്കുന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; ഓകരഭാ
പദതനിയുലടയുലാം പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
നടപഭാക്കുന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരവലാം ഇതുവലരയുള്ള പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില്

1. നടത്തറ-മൂര്ക്കഭാനനിക്കര കേണഭാറ കറഭാഡസ്റ്റ് കേനി.മതീ. 0/000  മുതല്
11/636  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  ലചേയല്-ഇന്ലവസനികഗഷന്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു - ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

2. എടക്കുന്നനി കറഭാ ഡസ്റ്റ് ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ലചേയസ്റ്റ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് -
ഇന്ലവസനികഗഷന് നടനവരുന.

ലകേടനിടലാം,  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഒരു പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഇല.

(ബനി)   2017-18  വര്ഷത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി മുകഖന
പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാംതലന്നയനില.
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66 (1055) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പുമുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കനിൽ അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളുലട കേതഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് നനിലവനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് മഭാനതല് അനുസരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലല
പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലട  ചുമതലയനില്
കേതഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കേതഭാളനിറനി
കേണ്കട്രെഭാള  ലഭാബുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ബനിലനികനഭാലടഭാപലാം  കേതഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  ലഭാബുകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനികേളുലട കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ്. 

പ്രഭാഥമനികേ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയുലട
ചുമതലയുള്ള  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസറുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  കേരഭാറുകേഭാര്  അലാംഗതീകൃത
ലഭാബുകേളനില്  നടകത്തണതുലാം  രണഭാലാംഘട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന,  കേതഭാളനിറനി
കേണ്കട്രെഭാള  ലഭാബുകേളനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  റഭാന്ഡമഭായനി  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  അയച്ചു
ലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാലത  5  കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനില് അടങ്കല് തുകേ  വരുന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ആവശവഭാനുസരണലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
പുറതള്ള  വനിദഗരുലട  കനതൃതതത്തനില്  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
തൃപ്തനികേരമലഭാത്ത  പരനികശഭാധനഭാഫലങ്ങള  തുടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്
ലഡപഡ്യൂടനി ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന:

(ബനി&സനി) ഉണസ്റ്റ്.  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന:
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1. ലമഭാവബല് ലകബഭാറടറനി

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുന്ന സലത്തസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതന്ന
തനിനഭായനി  ആവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിചസ്റ്റ്
ലമഭാവബല്  ലകബഭാറടറനി  ലഭാബുകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന

2. ഇന്ലവസനികഗഷന് യൂണനിറസ്റ്റ്

കേതഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  റതീജനിയണല്  ലകബഭാറടറനികേളുമഭായനി
ബനനിചസ്റ്റ് ഇന്ലവസനികഗഷന് യൂണനിറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനിയുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. കൃതവതയുള്ള ഇന്ലവസനികഗഷന്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് സതനമഭായനി നടതന്നതസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ് സഹഭായനിക്കുലാം.

തൃക്കുറനികശ്ശേരനി പഭാലലാം പുതുക്കനി പണനിയല്

67 (1056) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല ബഭാലുകശ്ശേരനി-കൂടഭാലനിട-കൂരഭാച്ചുണനിലന ബനനിപനിക്കുന്ന
തൃക്കുറനികശ്ശേരനി പഭാലലാം അപകേടഭാവസയനില് തുടരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഭാലലാം പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനുള്ള ഡനി.പനി.ആര്. സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് എനഭാണസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലലാം പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനങ്കനിലുലാം തടസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ആയതസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സമര്പനിചനിടനില.  ഇന്ലവസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പഭാലത്തനിലന്റെ

രൂപകേല്പനയ്ക്കുകവണനി  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്

ഡനി.ആര്.ഐ.കേഡ്യൂ  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡനിവസന്  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല്

ഉടലന ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  മറസ്റ്റ് തടസങ്ങള ഒനലാം നനിലവനിലനില.
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-തനിരുവനനപുരലാം മലകയഭാര വഹകവ

68 (1057) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് മുതല് തനിരുവനനപുരലാം കേടുക്കറ വലര നതീളുന്ന മലകയഭാര
വഹകവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഈ പദതനിക്കുകവണനി കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം എത തുകേ അനുവദനിച്ചു;

(സനി)  പഭാത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സസൗജനവമഭായനി  സലലാം  വനിട്ടുതരുവഭാന്
ജനങ്ങള തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് നനഭാരപടവസ്റ്റ് മുതല് തനിരുവനനപുരലാം പഭാറശ്ശേഭാല
വലര  നതീളുന്ന  മലകയഭാര  വഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2017-18  ബജറസ്റ്റ്
പ്രസലാംഗത്തനില്  3500  കകേഭാടനി രൂപ ഉളലപടുത്തനി കേനിഫ്ബനിയുലട ഫണസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനി
നടതന്നതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ടനി പദതനിക്കഭായനി 10-7-2017-ലല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)നമ്പര്  942/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  3500  കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
തതതത്തനില് നല് കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി പ്രവൃത്തനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ഇന്ലവസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പഭാത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സസൗജനവമഭായനി  സലലാം വനിട്ടുതരുന്നതനിനഭായനി
പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് ജനങ്ങളുലാം, ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം ചേര്ച നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  സമയബനനിതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  ലഭവമഭാക്കനി
31-3-2018-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ലടണര്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി  എതയുലാംകവഗലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ലനന്മെഭാറയനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള

69 (1058) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മെഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നടത്തനിയ  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള
എലനലഭാലാം ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില്  എത  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇനനി
എതലയണമഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  ലചേയ് തസ്റ്റ്  തതീര്കക്കണ പദതനികേളുലട ലപ്രഭാകപഭാസല്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലനന്മെഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴനില്
നടനവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുവഭാഴനികയഭാടസ്റ്റ് വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. ലനലനിയഭാമ്പതനി റസസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ലകേഭാടുവഭായൂര് ലഡമന്ഷവ ലകേയര് ലസന്റെര് അറകുറപണനികേള

4. കമലഭാര്കകേഭാടസ്റ്റ് അങ്കണവഭാടനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

5. ലകേഭാലകങ്കഭാടസ്റ്റ് ലവററനിനറനി കഹഭാസനിറല് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. ലകേഭാലകങ്കഭാടസ്റ്റ് ഫയര് & ലറസഡ്യൂ കസഷന് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

ഇതനില്  ഒലരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  അലഞ്ചണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
ഉണസ്റ്റ്.

നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴനില്  വരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില്  ലനന്മെഭാറ  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രവൃത്തനികേള
ഒനലാംതലന്നയനില.

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  ലചേയ്തുതതീര്കക്കണ  പദതനികേലളഭാനലാം  ശദയനില്
ലപടനിടനില.

പയന്നൂര് കകേഭാടതനി സമുചയത്തനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

70 (1059) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ബജറനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിച  പയന്നൂര്  കകേഭാടതനി  സമുചയത്തനിലന്റെ
നനിർമ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നത്തനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങളുലട നനിലവനിലല
സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) നനിലവനില് പ്രസ്തുത ഫയല് എവനിലടയഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ഭരണഭാനുമതനി  വവകുന്നതസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  ലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പയന്നന്നൂര്  കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   1400  ലക്ഷലാം

രൂപയുലട എസനികമറസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്

സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത ഫയല് ആഭവനര വകുപസ്റ്റ് മുകഖന ധനകേഭാരവ

വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയഭായനി സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മുരനിങ്ങൂര് ഡനിവവന് കമഭാഡല് അടനിപഭാത

71 (1060) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപല്  ജലാംഗ്ഷനനില്  കൂലടക്കൂലടയുണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള

ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാടതനി  ജലാംഗ്ഷനനില്  മുരനിങ്ങൂര്  ഡനിവവന്  കമഭാ ഡല്  അടനിപഭാത

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദശലാം  നല്കേനി  NHAI-യുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തന

അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചസ്റ്റ്  വര്ഷങ്ങള  പനിന്നനിടനിട്ടുലാം  ഇനനിയുലാം  നനിര് മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  കകേഭാടതനി  ജലാംഗ്ഷനനില്  ഡനിവവന്  കമഭാ ഡല്  അടനിപഭാത

നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നഭാലുവരനിപഭാത നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കേരഭാറനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്

അനുബന  സസൗകേരവങ്ങള  പൂര്ണമഭായുലാം  ഏര്ലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപല്  ജലാംഗ്ഷനനില്  അടനിപഭാത  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

തനിലനതനിലരയുള്ള എതനിര്പസ്റ്റ് കേഭാരണലാം ഇകപഭാള വഫ്ലൈഓവര് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ എന്ന

കേഭാരവലാം നഭാഷണല് വഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ഇനവ പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  വഹകവ  അകതഭാറനിറനി

ഓഫസ്റ്റ് ഇനവ അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപട തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള

72 (1061) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപട എലനഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേള ആണസ്റ്റ് തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രവൃത്തനികേള നടപനില്വരുതന്നതനിനസ്റ്റ് എലനഭാലക്ക തരത്തനിലുള്ള
തുടര്നടപടനികേള ആണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴനില്  തലകശ്ശേരനി  കകേഭാടതനി  സമുചയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടത്തനി
ഡനിവസന് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില്
വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനില്  2017-18  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപട  പ്രവൃത്തനികേള
ഒനലാം തലന്നയനില.

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

73 (1062) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ രണ്ടു ബഡ്ജറ്റുകേളനിലഭായനി ഉളലപടുത്തനിയ തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല
ആനക്കഭാലാംലപഭായനില്-കേള്ളഭാടനി-കമപഭാടനി തുരങ്കപഭാത, വകേതലപഭായനില്-അഗസവന്മൂഴനി കറഭാഡസ്റ്റ്,
മണഭാകശ്ശേരനി-പുല്പറമ്പസ്റ്റ്-ലചേറുവഭാടനി  കറഭാഡസ്റ്റ്,  തനിരുവമ്പഭാടനി-പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ-മറനിപ്പുഴ  കറഭാഡസ്റ്റ്,
അടനിവഭാരലാം-കകേളന്മൂല  കറഭാഡസ്റ്റ്  എന്നതീ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിലവനിലല
അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  എന്നകത്തയസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി,
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാവലാം  എന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  അടനിയനര  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ&ബനി)  കേഴനിഞ  രണസ്റ്റ്  ബജറ്റുകേളനിലഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയ  തനിരുവമ്പഭാടനി
മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേലള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. ആനക്കഭാലാംലപഭായനില്  -  കേള്ളഭാടനി  -  കമപഭാടനി  -  തുരങ്കപഭാത  :

പ്രസസ്തുത  പഭാതയഭായുള്ള  പ്രനിലനിമനിനറനി  ഇന്ലവസനികഗഷന്
നടതകേയുലാം  അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല് കുന്നനിനസ്റ്റ് മുകേളനിലൂലട പഭാത നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ് അപ്രഭാ
കയഭാഗനികേമഭായതനിനഭാല്  ടണല്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  സതതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരു പ്രനിലനിമനിനറനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പരനിഗണ
നയനിലുണസ്റ്റ്.

2. വകേതലപഭായനില്  -  അഗസവന്മൂഴനി കറഭാഡസ്റ്റ്  :

കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  ഈ  പ്രവ കൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

3. മണഭാകശ്ശേരനി  -  പുല്പറമ്പസ്റ്റ്  -  ലചേറുവഭാടനി കറഭാഡ സ്റ്റ്  :

കേനിഫ്ബനി,  2017-18-ല്  ഉളലപടുത്തനി  തതതത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് ഇന്ലവസനികഗഷന് നടകത്ത
ണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. തനിരുവമ്പഭാടനി  -  പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ  -  മറനിപ്പുഴ കറഭാഡസ്റ്റ്  :

ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദശലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
നനിരത്തസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

5. അടനിവഭാരലാം  -  കകേളന്മൂല കറഭാഡസ്റ്റ്  :

ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മൂവഭാറ്റുപുഴ മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള

74 (1063) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂവഭാറ്റുപുഴ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനുകേതീഴനില്
നടനവരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനിയുലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം മൂവഭാറ്റുപുഴ മണ്ഡലത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനില്
നടനവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കകേഭാടതനി സമുചയത്തനിലല അധനികേ നനിലയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. കകേഭാടതനി സമുചയത്തനിലല ലറയനില് കഷയ്ഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ജനറല്  ആശുപതനിയനിലല  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  കബഭാക്കസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം 

4. ഐ.റനി.ഐ. ആരക്കുഴ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. ഗവ. കമഭാഡല് വഹസ്കൂള പുതനിയ കഭാസസ്റ്റ് റൂലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു
കശഷലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ഒനലാംതലന്നയനില.
നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴനില്  വരുന്ന
പ്രവൃ ത്തനികേള അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില്  മൂവഭാറ്റുപുഴ  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രവൃത്തനികേള
ഒനലാംതലന്നയനില.

ആലതരനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നടതന്ന പദതനികേള

75 (1064) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലതര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നടതന്ന
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്
മണ്ഡലത്തനികലക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിചലതനലാം,  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടക്കുന്നലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലതര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില്
വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ആലതര്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ലഹഡ്കേതഭാര്കടഴസ്റ്റ്  കഹഭാസനിറലനില്  കനിനനിക്കല്
ലഭാബസ്റ്റ്,  എകകറ  റൂലാം  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  എസനികമറസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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2. ആലതര് പ്രതീലമട്രെനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലനിലന്റെ (കഗളസസ്റ്റ്) ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ്

പ്രവൃത്തനിയുലട സനിവനില് പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിച്ചു. 

3. നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്  (XVI)  ആലതര് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി

ലഹല്ത്തസ്റ്റ്  ലസന്റെറനില്  ലമഡനിക്കല്  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി. 

നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനില്വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള

അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിനു

കേതീഴനില് ആലതര് മണ്ഡലത്തനില് പ്രവൃത്തനികേള ഒനതലന്നയനില.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില്

10,50,000  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലതര്  പ്രതീ-ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലനിലന്റെ  (കഗളസസ്റ്റ്)

ലമയനിന്റെനന്സസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനിയുലട സനിവനില് പ്രവൃത്തനിയഭാണസ്റ്റ് നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിരതകേളുലാം

പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില്  54.14  കകേഭാടനി രൂപയുലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2016-17-ലല

ബജറനില്  അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ഒ.ഡനി.ആര്.  ആയനിരുന്നതനിനഭാലുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്

അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  നനിലവനില്

പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാംതലന്ന ആരലാംഭനിചനിടനില.

മടന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വകടഭാളനിപഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

76 (1065) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജമകേണ്ഡലത്തനിലല  വകടഭാളനിപഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്

കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതനിനുകശഷമുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകടഭാളനിപഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിയുലട  അനുമതനി

ലഭനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിയുലട അനുമതനി ലഭനിലചങ്കനില് ലടന്ഡര് നടപടനികേള

ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനിറഭാരനിപറമ്പസ്റ്റ്   ഗഭാമ  പഞ്ചഭായത്തനിലല  മടന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
ഉളലപടുന്ന വകടഭാളനിപുഴയസ്റ്റ്  കുറുലകേ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്ന പഭാലമഭാണസ്റ്റ്  വകടഭാളനിപഭാലലാം.
വകടഭാളനി,  ഓടന്കതഭാടസ്റ്റ്,  കചേഭാക്കുപഭാലലാം എന്നതീ മൂന്നസ്റ്റ് പഭാലങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയ ഒരു
പഭാകക്കജഭായഭാണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് ഈ പഭാലലാം ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി നനിര്കദശലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  വകടഭാളനിപഭാലവലാം
ഓടന്കതഭാടസ്റ്റ്  പഭാലവലാം റതീഡനിവസന് ലചേയ്തു.  ഇതുപ്രകേഭാരമുള്ള വകടഭാളനിപഭാലത്തനിലന്റെ
525  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
കേനിഫ്ബനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരവലാം ലഭനിചഭാല് മഭാതകമ സഭാകങ്കതനികേ അനുമതനി നല്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  അനുമതനി  കേനിടനി  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ ലടണര് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ലചേങ്ങന്നൂര് വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

77 (1066) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  വബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  അവകശഷനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  വബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലചേങ്ങന്നൂര് വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് കേലനികശ്ശേരനിയനില്
നനിനലാം ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  (കേനി.മതീ.0/000)  ശബരനിമല വനികലജസ്റ്റ്  കറഭാഡനില് അങ്ങഭാടനിക്കല്
കേഭാവസ്റ്റ്  വലര  (കേനി.മതീ.  3/710)  കറഭാഡസ്റ്റ്  വതീതനികൂടനി  GSB  Wet  Mix  Mecadom  എന്നനിവയസ്റ്റ്
മുകേളനിലഭായനി ബനി.എലാം. & ബനി.സനി ലയറുകേള ഇടുകേയുലാം മൂന്നസ്റ്റ് കകഭാസസ്റ്റ് ലഡയനികനജുലാം,
780  മതീ.  ഓടയുലാം  72.6 മതീ  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  പൂര്ണമഭായുലാം,  223  മതീറര്  മൂന്നസ്റ്റ്
കേലുങ്കുകേളുലട പഭാരപറ്റുകേള ഉയര്തകേയുലാം  220  മതീറര് കഭാഷസ്റ്റ് ബഭാരനിയര് ഉളലപലട
കറഭാ ഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.
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(ബനി)  അതനിര്ത്തനി കേല്ലുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണവലാം  സഭാപനിക്കലുലാം,  കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷയുമഭായനി
ബനലപട  വസന്കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കല്,  ലപയനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ്  പണനികേള
എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള അവകശഷനിക്കുന.

(സനി)   പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലഭാവധനി  22-8-2017 വലര
നതീടനിനല്കുന്നതനിനുകവണനി കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലല അഴനിമതനി തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

78 (1067) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലല  അഴനിമതനി  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അഴനിമതനിക്കഭാരഭായ
എത ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര അചടക്ക നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലല  അഴനിമതനി  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിരവധനി  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 2  കകേഭാടനിയനില് കൂടുതല് തുകേയ്ക്കുള്ള വര്ക്കുകേളക്കസ്റ്റ് ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന  first  time  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  വസറനില്  തലന്ന  ലഭാബസ്റ്റ്  നനിര്ബനമഭാ
ക്കനിയനിരനിക്കുന. രണഭാലാം തരലാം (second time) ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  കേതഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  ലഭാബുലാം  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ബനിലനിലനഭാപലാം നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ നനിര്കദശലാം ലലാംഘനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന. ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിലല  അഴനിമതനി  തടയുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേതഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  വനിലാംഗസ്റ്റ്
ശക്തനിലപടുതകേയുലാം മരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടപനിലഭാ
ക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  വകുപനിലല  ഇകന്റെണല്  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി  പരഭാതനികേളുലാം  അപഭാകേതകേളുലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനകേള
നടതന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല്  എകഭാമനിനര്,
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ഇടലപടലുകേളുലാം  അഴനിമതനി  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഹഭായകേരമഭാകുനണസ്റ്റ്.  അഴനിമതനി  നടത്തനിയ  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ
നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനില്നനിനലാം വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളക്കസ്റ്റ് 195 ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലചേങ്ങന്നൂര് ആയൂര്കവദ ആശുപതനി ലകേടനിടലാം

79 (1068) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലല ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് ഡനിവസനനിലാംഗസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനില്
വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലട ഡനിവസനനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  ആയുര്കവദ  ആശുപതനി  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ഡനിവസനനിലാംഗസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ഡനിവസനനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തയസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്
നല്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലമഭാണസ്റ്റ്  ഡനിവസന്  വനിഭഭാഗത്തനില്  പ്രവൃത്തനിയനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) 11-8-2017-നകേലാം ഡനിവസനനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

80 (1069) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധന നടത്തനിയുലാം,
പരനിപഭാലന  കേഭാലയളവസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിച്ചുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  കുറമറതഭാക്കഭാന്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നകവളയനില്  തലന്ന  കറഭാഡനിലന്റ
ഇരുവശങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലത്ത  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയുലാം  പരനിപഭാലന  കേഭാലയളവസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിച്ചുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
കുറമറതഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  പ്രവൃത്തനികേളുലട കേതഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  മഭാനുവല്  പ്രകേഭാരലാം  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
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പരനിപഭാലനവലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കൃതവമഭായനി  പഭാലനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതന്നതനികലയഭായനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് Defect Liability Period
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിലവനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പു
വരുതനണസ്റ്റ്.  കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള ഉകദവഭാഗസര് അതഭാതു
സമയലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടതകേയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
പ്രവൃത്തനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനകേള
ലഭാബുകേളനിലൂലട  നടത്തഭാറുമുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  വലനിയ
പദതനികേള എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകേദ്യുവര്ലമന്റെസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  (EPC)  വവവസയനില്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം പദതനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി
പ്രകതവകേലാം  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാലര  നനിയമനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
ലപ്രഭാകേഡ്യൂവര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  (EPC)  വവവസയനില് നടത്തനിവരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലട പരനിപഭാലന കേഭാലയളവസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നകവളയനില്തലന്ന ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്
കറഭാഡുകേളുലട  വശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  സമയതതലന്ന  ഇരുവശവലാം
അനുകയഭാജവമഭായ  ലമറതീരനിയല്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കപവ്ഡസ്റ്റ്  കഷഭാളഡര്,  ഹഭാര്ഡസ്റ്റ്
കഷഭാളഡര്, എര്കത്തണ് കഷഭാളഡര്, ലഡയനികനജസ്റ്റ്, ഫുടസ്റ്റ്പഭാത്തസ്റ്റ് എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശവലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളുലട ഓരങ്ങളനില് ബസസ്റ്റ് കേഭാത്തനിരനിപ്പുകകേന്ദ്രങ്ങള

81  (1070)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡുകേളുലട  ഓരങ്ങളനില്  ബസസ്റ്റ്  കേഭാത്തനിരനിപസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷ  ബസസ്റ്റ്  ലഷല്കടര്സസ്റ്റ്  കകേരള  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്ന  സഭാപനലാം
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് കുത്തകേഭാവകേഭാശലാം നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)  നമ്പര് 932/2014/
പനി.ഡബദ്യു .ഡനി. തതീയതനി 3-7-2014 ആയനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിക്കഭാന്  ഇടയഭായ  സഭാഹചേരവലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ ഉത്തരവസ്റ്റ് ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില് രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേളുലാം യഭാലതഭാരു
അനുമതനിയുമനിലഭാലത  ബസസ്റ്റ്  കേഭാത്തനിരനിപസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിലക്ക
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ബസസ്റ്റ് കേഭാത്തനിരനിപസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എലാം.എല്.എ.  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ്  കേഭാത്തനിരനിപസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില് കമല് ഉത്തരവനിലല നനിബനന ഒഴനിവഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
സന്നദമഭാവകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡനിലന്റെ  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  ബസസ്റ്റ്  കേഭാത്തനിരനിപസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  നമ്പര്  932/2014/പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം  ഏകേ  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായനി  പ്രതതീക്ഷ  ബസസ്റ്റ്  ലഷല്കടഴസ്റ്റ്  കകേരള
ലനിമനിറഡനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി
ഇലഭാലത അനധനികൃതമഭായനി  സലാംഘടനകേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം ഗതഭാഗത തടസങ്ങള
ഉണഭാകുന്ന രതീതനിയനിലുലാം പ്രഭാഥമനികേ തതതങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം ബസസ്റ്റ് ലഷല്ടറുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടതനിലന  തുടര്ന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  2014-ല്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് പുറത്തനിറക്കനിയതസ്റ്റ്.

(സനി-ഇ)  ഈ ഉത്തരവസ്റ്റ് ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.  അതസ്റ്റ് റദഭാക്കുകേയുണഭായനി.  നനിലവനില്
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്
ബസസ്റ്റ് ലഷല്ടറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് യഭാലതഭാരു തടസവലാം ഇല.

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര് നനിയമനലാം

82 (1071) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  15-3-2017-നസ്റ്റ്  നനിലവനില്വന്ന  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എഞ്ചതീനനിയര്  (സനിവനില്)  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിനലാം
എത ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പ്രസ്തുത തസനികേയുലട എത ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;
ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം നനികേതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  90 കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര് തസനികേയനില് ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലനില.

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് കേരഭാറുകേഭാരുലട കുടനിശ്ശേനികേ

83 (1072) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകപഭാള  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്ന കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ എതയഭായനിരുന ;
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(ബനി) പ്രസസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേയനില് ഈ സര്ക്കഭാര് വനിതരണലാം ലചേയ തുകേലയത ;

(സനി)  കേരഭാറുകേഭാലര  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന എന്ന വഭാദലാം
ശരനിയഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ലമഭാത്തലാം 1701.72 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാനുണഭായനിരുന.

(ബനി)  1678.84 കകേഭാടനി രൂപ.

(സനി) GST-യുലട നനിരക്കസ്റ്റ് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന VAT-കനക്കഭാള കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.

ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ്റ്റ് ഫ്ലൈഭാഗ്ഷനിപസ്റ്റ് ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് പദതനി

84(1073)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ്റ്റ്  ഫ്ലൈഭാഗ്ഷനിപസ്റ്റ്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്
ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളനില് ഏലതങ്കനിലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേളുലട ഫണസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്
അനുമതനി നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 10-6-2015-ലല ജനി.ഒ  (ആര്.റനി)  നമ്പര്  801/2015/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ്റ്റ് ഫ്ലൈഭാഗ്ഷനിപസ്റ്റ് ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് പദതനിയനില് തതതത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ 20
പദതനികേളനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  പടനിഞഭാലറകക്കഭാട  വഫ്ലൈഓവര്,  ചൂണഭാല്-
ഗുരുവഭായൂര്-ചേഭാവക്കഭാടസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് എന്നനിവ ഉളലപടനിരുന.

(ബനി) 20-2-2016-ലല ജനി.ഒ (എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 7/2016/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആലകേ  10  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  മഭാതകമ  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളൂ. ഇതനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല പദതനികേലളഭാനലാം ഉളലപടനിരുന്നനില.

(സനി)   കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കൃതവമഭായനി  ഫണസ്റ്റ്  വകേയനിരുത്തഭാലതയഭാണസ്റ്റ്  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ്റ്റ്
ഫ്ലൈഭാഗ്ഷനിപസ്റ്റ് ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് പദതനിക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഫണസ്റ്റ് മഭാറനിവയഭാലത
അനുമതനി നല്കേനിയതനിനഭാല് മറസ്റ്റ് പദതനികേളക്കസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില.
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ലചേങ്ങന്നൂര് കേലഭാലക്കടവസ്റ്റ്-വഴപഭാടനിക്കടവസ്റ്റ്-മരത്തനില്കേടവസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

85 (1074) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറനിൽ
(ആര്&ബനി)  നനിനലാം  ആവശവലപട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുവഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടുനകണഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച വനിവനിധ
പഭാലങ്ങളുലട  (കേലഭാലക്കടവസ്റ്റ്,  വഴപഭാടനിക്കടവസ്റ്റ്,  മരത്തനിന് കേടവസ്റ്റ്)  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  ഡനി1  /173/17-ാം നമ്പര് ഫയല് പ്രകേഭാരലാം  ആവശവലപട
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കേലഭാലക്കടവസ്റ്റ്,
വഴപഭാടനിക്കടവസ്റ്റ്,  മരത്തനില്  കേടവസ്റ്റ്  എന്നതീ  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ഡനി1/173/16/PWD നമ്പര് ഫയല് പ്രകേഭാരലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിരുന.
സര്ക്കഭാര് ആവശവലപടനിരുന്ന വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുവഭാന് ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറുലട
ഓഫതീസനില്  നനിന്നസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരുനലവങ്കനിലുലാം  ആയതസ്റ്റ് എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര് നഭാളനിതുവലര ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  (നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം)  നല്കേനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങള
ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര് മുഖഭാനനിരലാം സര്ക്കഭാരനിനു ലഭവമഭായഭാല് മഭാതകമ ഈ പ്രവൃത്തനി
സലാംബനനിച  തുടര്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  സര്ക്കഭാര്
ആവശവലപടനിരുന്ന വനിവരങ്ങള അടനിയനനിരമഭായനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുവഭാന്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  (നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം)  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) 1. കേലഭാലക്കടവസ്റ്റ് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം    (  ശരനിയഭായ കപരസ്റ്റ്  -  കേയ്പഭാല  
കേടവസ്റ്റ്  )

4-3-2016-ലല  G.O  (Rt)  No.586/2016/PWD  പ്രകേഭാരലാം  1200
ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനിന് പ്രകേഭാരലാം വര്ക്കസ്റ്റ് ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭവമഭാകക്കണതഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവവസ
ലചേയനിരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  30-11-2016
തതീയതനിയഭായനി സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിരുന്ന ലപ്രഭാകപഭാസലനികന്മെലഭാണസ്റ്റ്
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വനിശദതീകേരണലാം കചേഭാദനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഡനിവസന് വനിഭഭാഗത്തനില്
നനിനലാം ലടകന്റെറതീവസ്റ്റ് ഡനിവസന് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സഭാധവതഭാ
പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറനില്നനിനലാം
ലഭനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  സലകമലറടുപസ്റ്റ്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ആകുന്ന
മുറയസ്റ്റ്  മഭാതകമ  പഭാലത്തനിലന്റെ  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

2. വഴപഭാടനിക്കടവസ്റ്റ് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം   (  ശരനിയഭായ കപരസ്റ്റ്  -  വഴവഭാടനിക്കടവസ്റ്റ്  )

4-3-2016-ലല G.O (Rt) No. 588/2016/PWD  പ്രകേഭാരലാം 25
കകേഭാടനി  രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  ഉത്തരവനില്
വര്ക്കസ്റ്റ് ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നസ്റ്റ് അനുമതനി
വഭാങ്ങണലമന്നസ്റ്റ്  വവവസ ലചേയനിരുന.  പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ
പുതുക്കനിയ അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ് പഭാന് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  എതയുലാംകവഗലാം
നല്കുവഭാന്  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കേല്ലുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്
സലലാം  അളന്നസ്റ്റ്  തനിടലപടുത്തനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനില് ആയഭാല് മഭാതകമ പഭാലത്തനിലന്റെ ലടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

3. മരത്തനിന്  കേടവസ്റ്റ്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം    (  ശരനിയഭായ  കപരസ്റ്റ്  -
മഠത്തനില് കേടവസ്റ്റ്  )

4-3-2016-ലല  G.O  (Rt.)  No.  588/2016/PWD  പ്രകേഭാരലാം
600 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
പഭാലത്തനിലന്റെ  മണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഡനിവസന്  വനിലാംഗനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡനിവസന് ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനികയ  എസനികമറസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നസ്റ്റ് അനുമതനി
നല് കകേണതുണസ്റ്റ്.  സലലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില്
ആകുന്നമുറയസ്റ്റ്  മഭാതകമ  പഭാലത്തനിലന്റെ  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

മടന്നൂരനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ കൃത്തനികേള

86 (1075) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മടന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല
എത ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 149

(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  എത  തുകേയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണു  നല്കേനിയലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയുലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  മടന്നൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കറഭാ ഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേടുതരുത്തനി പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. ലറസസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി

87 (1076) ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുതരുത്തനി  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  ലറസസ്റ്റ്  ഹസൗസനിലന്റെ  പണനിപൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 11-5-2017, 28-6-2017 എന്നതീ തതീയതനികേളനില് ഇക്കഭാരവലാം ചൂണനിക്കഭാടനി
ബഹു.  മനനിക്കുലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കുലാം  പരഭാതനി  നല്കേനിയതനിലന്റെ  ലപറതീഷന്
നമ്പരുകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇതുസലാംബനനിച പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേടുതരുത്തനി പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ലറസസ്റ്റ് ഹസൗസനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിടനില.  ടനി തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ടനി  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  11-5-2017-ല്  ബഹുമഭാനലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  ലഭനിച  പരഭാതനി  1455227/17/Min  (PWD)  നമ്പറഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകത വനിഷയലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്   28-6-2017-ല് തപഭാല് നമ്പര് 5950 ആയനി ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിച  പരഭാതനിയനികന്മെല്  17-7-2017-നസ്റ്റ്  മറുപടനി  ബഹുമഭാനലപട
എലാം.എല്.എ.യസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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തൃപ്പുണനിതറ സലാംസ്കൃത ഹയര് ലസക്കന്ഡറനി സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

88 (1077) ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ  സലാംസ്കൃത  ഹയര്  ലസക്കന്ഡറനി  സ്കൂള  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എതയുലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തൃപ്പുണനിതറ സലാംസ്കൃത ഹയര് ലസക്കന്ഡറനി സ്കൂള ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
ആയതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  6  മഭാസത്തനിനകേലാം
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് റസസ്റ്റ് ഹസൗസുകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ

89 (1078) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  റസസ്റ്റ്ഹസൗസുകേളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസലയ
കുറനിച്ചുള്ള ആവലഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട  അറകുറപണനികേള  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശങ്ങള
തടസമുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിസഹകേരണലാം  കശഭാചേനതീയഭാവസയസ്റ്റ്  ഇടയഭാക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് പരനിഹഭാര നടപടനികേള സതതീകേരനിചസ്റ്റ് റസസ്റ്റ്ഹസൗസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കുറമറതഭാക്കഭാന്
ആവശവമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനുകേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിശമ മനനിരങ്ങളുലട
കശഭാചേനതീയഭാവസലയക്കുറനിച്ചുള്ള  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമച
ലപടുതന്നതനിനുള്ള നനിര്കദശങ്ങളടങ്ങനിയ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ലകേടനിട
വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര് സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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(ബനി)  ഫണനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തത  റസസ്റ്റ്  ഹസൗസുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കസ്റ്റ്
തടസമഭാകേഭാറുണസ്റ്റ്.

(സനി) ജതീവനക്കഭാരുലട അപരവഭാപ്തത കശഭാചേനതീയഭാവസയസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകേഭാറുണസ്റ്റ്.
കവണത  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനുലാംകവണനിയുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര് സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മനനിമഭാരുലട ഔകദവഭാഗനികേ വസതനികേളുലട അറകുറപണനി

90  (*T1079) ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം,  മുഖവമനനിയുലടയുലാം  മനനിമഭാരുലടയുലാം
ഔകദവഭാഗനികേ വസതനികേളുലട അറകുറപണനിക്കുലാം കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കലനിനുമഭായനി ഇതുവലര എനസ്റ്റ്
തുകേ ലചേലവഭായനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  വസതനിയനിലുലാം  എത  തവണ  കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കലുലാം അറകുറപണനിയുലാം നടത്തനിലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഔകദവഭാഗനികേ  വസതനിക്കഭായനി  ലകേടനിടങ്ങള  വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്, പ്രസ്തുത ലകേടനിടങ്ങളനില് നടത്തനിയ വര്ക്കുകേളുലടയുലാം വഭാങ്ങനിയ സഭാധനങ്ങളുലടയുലാം
ലചേലവസ്റ്റ് എതലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മുഖവമനനിയുലടയുലാം  മനനിമഭാരുലടയുലാം  ഔകദവഭാഗനികേ  വസതനികേളുലട  അറകുറ
പണനികേളക്കുകവണനി  ആലകേ  67,54,662  രൂപ  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആലകേ 4,57,104 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അറകുറപണനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കനിഫസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ്,  പമ്പ,  നനിള,  വതക്കഭാടസ്റ്റ്  ഹസൗസസ്റ്റ്,  ലപരനിയഭാര് ഹസൗസസ്റ്റ്,  മന്കമഭാഹന്
ബലാംഗഭാവസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  ഓകരഭാ  തവണയുലാം  സഭാനഡു-വനില്  രണസ്റ്റ്  തവണയുലാം
കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള കേര്ടന് വര്ക്കുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഔകദവഭാഗനികേ വസതനിക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് വഭാടകേ ലകേടനിടങ്ങള എടുത്തനിടനില.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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തതീരകദശപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

91 (1080) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  പൂവ്വേഭാര്  മുതല്  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  തലപഴനി  വലര
നതീളുന്ന തതീരകദശപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിനസ്റ്റ് എത കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന; കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനലാം എനസ്റ്റ് തുകേ ഈ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലടയുലാം വകുപസ്റ്റ്
കമധഭാവനികേളുലടയുലാം ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിചനിരുകന്നഭാ;  പ്രസ്തുത ശനില്പശഭാലയനില്
ഉയര്നവന്ന നനിര്കദശങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  എത  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുകക്കണതുലണനലാം  തതീരകദശലത്ത  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില് എതകപലര ഒഴനിപനികക്കണനി വരുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  തതീരകദശലത്ത  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  ഇതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ആശങ്ക
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  വഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  10-7-2017-ലല  സ.ഉ
(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  942/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  KIIFB  മുഖഭാനനിരലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 6500 കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് തതതത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  തതീരകദശ  പഭാതയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചുമതലയുള്ള  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലട
കയഭാഗലാം ബഹുമഭാനലപട ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില് ജൂലലല മഭാസലാം
11,  12  തതീയതനികേളനില്  നടതകേയുലാം  തതീരകദശ  പഭാത  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജൂലലല  18-നസ്റ്റ്
ബനലപട  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഇന്വസനികഗഷന്  എസനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ശനില്പശഭാലയുലാം  നടതകേയുണഭായനി.  തതീരകദശപഭാത  കേടനകപഭാകുന്ന  ഒമ്പതസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലുലാം
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാംതലന്ന പ്രവൃത്തനികേള തുടങ്ങണലമനലാം അതനിനഭാവശവമഭായ
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അതനിനനുസൃതമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പനിക്കണലമനലാം നനിര്കദശമുണഭായനി. 
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(ഡനി)   വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള
മഭാതകമ ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് കൃതവമഭായ വനിവരലാം അറനിയുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. വതീടുകേളുലാം
വവഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം  ഭൂമനിലയടുപസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുമുള്ള
പഭാത വനികേസനമഭാണസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഇ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുത നടതന്ന തതീരകദശപഭാത നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ആശങ്കകേള  ആലരങ്കനിലുലാം  പ്രകേടനിപനിചതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്
വന്നനിടനില. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മരഭാമത്തസ്റ്റ് പദതനികേള

92 (1081) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17 വര്ഷത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിലയനലാം  ലടന്ഡര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓചനിറ  പഴയ  കദശതീയപഭാതയുലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം തടസങ്ങളഭാണുള്ളതസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിലല പദതനികേള
അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില്  2016-17-ലല
പ്രവൃത്തനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  ഇതനില് മൂന്നസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  ഇതനില്  ഒരു  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയുലാം  രലണണത്തനിനസ്റ്റ്
ലസലക്ഷന്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*
നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  3  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനി ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  തടസങ്ങള  ഒനലാംതലന്നയനില.  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  ലസലക്ഷന്
കനഭാടതീസസ്റ്റ് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി എലാം.എല്.എ.-മഭാലര
അറനിയനിക്കുവഭാന് നടപടനി

93 (T  *1082)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില് നടക്കുന്ന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനലപട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി അതഭാതസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള എലഭാമഭാസവലാം അവസഭാനവഭാരലാം
എലാം.എൽ.എ.-മഭാലര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനു  കവണ  നടപടനികേൾ  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

എലഭാ മഭാസവലാം  അവസഭാന ശനനിയഭാഴ്ച്ചജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  കനതൃതതത്തനില്  ജനിലയനിലല
എലഭാ  എലാം.പനി.-മഭാരുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം  ഉളലപട  ജനിലഭാ  വനികേസന  സമനിതനി
കയഭാഗലാം കചേരഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് എലഭാ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടയുലാം പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  എലഭാ  മഭാസവലാം  അവസഭാന  വഭാരലാം  'പഭാന്  കസസസ്റ്റ്'
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില് എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള
ലകേഭാടുക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

അശഭാസതീയമഭായ ഡനിവവഡര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

94 (1083) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില് ലചേര്ക്കള ജലാംഗ്ഷനനില് അശഭാസ് തതീയമഭായ
രതീതനിയനില്  നനിര്മ്മേനിച  ഡനിവവഡർ,  അപകേടലാം  വരുതകേയുലാം  വഡവര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ആശയക്കുഴപലാം ഉണഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനലവന്ന വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഈ ഡനിവവഡർ ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) എങ്കനില് ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് ലചേര്ക്കള ജലാംഗ്ഷനനില് നനിര്മ്മേനിച ട്രെഭാഫനികേസ്റ്റ്
ഐലന്റെസ്റ്റ്,  റസൗണസ്റ്റ് എബസൗ ടസ്റ്റ് ഡനിവവഡര് തുടങ്ങനിയവയുലട രൂപകേല്പനയനുസരനിചസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ണമഭാകേഭാത്തതുലാം വഡവര്മഭാര് ഇത്തരലാം ജലാംഗ്ഷനനില് പഭാലനികക്കണ
ട്രെഭാഫനികേസ്റ്റ് നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത യഭാതലചേയ്യുന്നതുലാം ലകേഭാണ്ടുള്ള ആശയക്കുഴപലാം
കേഭാരണലാം അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* 'T ' മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി&സനി)  ലചേര്ക്കള  കപഭാലലയുള്ള  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  സുരക്ഷനിതവലാം  സുഗമവമഭായ
യഭാതയസ്റ്റ് ഇരട റസൗണസ്റ്റ് എബസൗകടഭാടുകൂടനിയ രൂപകേല്പനയഭാണസ്റ്റ് അഭനികേഭാമവലാം.  എന്നഭാല് ഈ
ജലാംഗ്ഷനനില് നനില്ക്കുന്ന മരത്തനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  അവലന്ലമന്റെനില്
മഭാറലാം  വരുത്തനിയതനിനഭാല്  രൂപകേല്പനയനുസരനിച്ചുള്ള  റസൗണസ്റ്റ്  എബസൗടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിചനിടനില.  ജലാംഗ്ഷനനിലല കേചവട സഭാപനങ്ങളനില് എതന്ന ജനങ്ങളുലാം വഭാഹനങ്ങളുലട
പഭാര്ക്കനിലാംഗുലാം  കേഭാരണലാം  ജലാംഗ്ഷനനില്  വളലരയധനികേലാം  തനിരക്കുണഭാകുന്നതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിനഭാല് കേചവട സഭാപനങ്ങളനില് വരുന്ന ജനങ്ങളുലടയുലാം കേചവടക്കഭാരുലടയുലാം
ആവശവങ്ങളകൂടനി  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  നനിയനനിതമഭായ  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനുള്ള  സസൗകേരവലമഭാരുക്കനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു രൂപകേല്പന പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യുലട ഡനിവസന് വനിലാംഗസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. ഡനിവവഡര് ലപഭാളനിക്കഭാന് വകുപ്പുമനനി ഉത്തരവനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ് വബപഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

95 (1084) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദതീന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്  ലലബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട തുടര് നടപടനികേള
ഏതസ്റ്റ് ഘടലാം വലര ആയനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  മണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്

വബപഭാസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  വബപഭാസനിലന്റെ  അവലന്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കുണന്നൂരനില് കമല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

96 (1085) ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ മണ്ഡലത്തനിലല  കുണന്നൂരനില്  കമല്പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രവൃത്തനിയുലട ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിള ആയനി കറഭാഡ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ബനിഡ്ജസസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുണന്നൂര്  കമല്പഭാല
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖ  (ഡനി.പനി.ആര്.)  കേനിഫ്ബനിയുലട
അനുമതനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിരനിക്കുന.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് ഈ പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനി ലടണര് ലചേയഭാനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങനി  24  മഭാസലാംലകേഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

സലാംസഭാനപഭാതകേളുലട പദവനി

97 (1086) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല  മദവവനില്പനശഭാലകേളക്കസ്റ്റ്  ദൂരപരനിധനി
നനിര്കദശനിച സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിവനിധനി മറനികേടക്കുവഭാന് സലാംസഭാനപഭാതകേളുലട പദവനി
എടുത്തസ്റ്റ് കേളയുവഭാന് ഉകദശവമുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല  മദവവനില്പനശഭാലകേളക്കസ്റ്റ്  ദൂരപരനിധനി
നനിര്കദശനിച സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിവനിധനി മറനികേടക്കുവഭാന് സലാംസഭാനപഭാതകേളുലട പദവനി
എടുത്തസ്റ്റ് കേളയുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിച്ചുള്ള നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
എടുത്തനിടനില.

ലസകകടറനിയറസ്റ്റ് മനനിരലാം പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനി

98 (1087) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണസനിരഭാകകേന്ദ്രമഭായ  ലസകകടറനിയറസ്റ്റ്  മനനിരലാം  പുതുക്കനിപണനിയഭാനുള്ള
പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങ്കനില് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസകകടറനിയറസ്റ്റ്  മനനിരത്തനിലന്റെ വപതൃകേത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു കകേഭാടവലാംതടഭാലത
പുനർനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടതന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് പദതനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് വഭാസ്തുവനിദവഭാരലാംഗലത്തയുലാം
പുരഭാവസ്തുകമഖലയനിലലയുലാം വനിദഗരുമഭായനി ഇക്കഭാരവലാം ചേര്ചലചേയ്യുകമഭാ; യുക്തമഭായ നനിര്കദശങ്ങള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ലസകകടറനിയറസ്റ്റ്  പ്രധഭാന മനനിരത്തനിലന്റെ  വപതൃകേവലാം തനനിമയുലാം
നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് പുനരുദരനിക്കഭാനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഊരഭാളുങ്കല്  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  ലസഭാവസറനിലയയഭാണസ്റ്റ്  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. അവര് ആവശവമഭായ ചേര്ചകേള നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഒട്ടുവള്ളനിത്തടസ്റ്റ്-നടുവനില്-കുടനിയന്മല കറഭാ ഡസ്റ്റ്

99 (1088) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.  ആര്.  എഫസ്റ്റ്.  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുമതനി  ലഭനിച
ഒട്ടുവളളനിത്തടസ്റ്റ്-നടുവനില്-കുടനിയന്മല  കറഭാഡസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  വര്ക്കസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്
നല്കേനികയഭാ; എങ്കനില് എന്നഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം എനഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിച വഹകക്കഭാടതനി വനിധനി  പരനികശഭാധനിച നനിയമ വകുപസ്റ്റ്
എനസ്റ്റ് അഭനിപ്രഭായമഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി) വഹകക്കഭാടതനി വനിധനി എന്നഭാണസ്റ്റ് ഉണഭായതസ്റ്റ്;

(ഇ)  വഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുലാം നനിയമ വകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായവലാം പ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാലതയനിരനിക്കഭാന് കേഭാരണലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ലപഭാതുമരഭാമതമനനി  18-5-2017-ല്  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  കകേഭാണ്ഫറന്സനില്
നനിയമ  വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദശപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കഭാന്  വകേലക്കഭാണ  തതീരുമഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാലതയനിരനിക്കഭാന് കേഭാരണലാം എനഭാണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി  എഗനിലമന്റെനില്
ഏര്ലപടുതന്നതനിനഭായനി കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ് ലസലക്ഷന് കനഭാടതീസസ്റ്റ്  3-8-2017-ല് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് വചഭാലുടന്തലന്ന പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങഭാന് കേഴനിയുലാം.

(സനി) ഒന്നഭാമലത്ത ബനിഡര്, പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കഭായുള്ള ലടണര് നടപടനികേളനില്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി സമര്പനികക്കണ കരഖകേള സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ലതഭാടടുത്ത
(L2)  ബനിഡറഭാണസ്റ്റ്  ലടണര്  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കയഭാഗവതയുള്ളലതന്നസ്റ്റ്  നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്
അഭനിപ്രഭായലപടുകേയുണഭായനി.
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(ഡനി)  ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിച ബഹുമഭാനലപട വഹകക്കഭാടതനിയുലട വനിധനി 23-2-2017-ലഭാണസ്റ്റ്
ഉണഭായതസ്റ്റ്.

(ഇ&എഫസ്റ്റ്)  ബഹുമഭാനലപട  വഹകക്കഭാടതനിയുലട  വനിധനിനവഭായത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അതനിലല  നനിര്കദശങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  1-8-2017-ല്  നഭാഷണല്
വഹകവ വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം  5-8-2017  തതീയതനിയനില്
സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)നമ്പര് 1170/2017/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേനിഫ്ബനിയനില്ലപട ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള

100 (1089) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്ലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി
എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
ഏജന്സനികേളക്കസ്റ്റ്  വകേമഭാറുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനി,  ലടണര്
നടപടനികേള  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ലതരലഞടുക്കലപട  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്
ലവഹനിക്കനിള  (SPV)-കേള  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനുകേതീഴനില്  കകേരള
കറഭാഡസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (KRFB),  കകേരള  കറഭാഡ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ബനിഡ്ജസസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന്  (RBDCK),  റനിക്കസ്റ്റ്,  കകേരള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
കകേഭാര്പകറഷന്,  KRTL  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്   SPV-കേള  ആയനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളുലട  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്
ലവഹനിക്കനിള  (SPV)-കേളനില്   Technical  Sanction  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
Technical  Sanction  നല്കേനിക്കഴനിഞഭാല്  അതതസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-കേള  ലടണര്
ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് പഭാവങ്ങഭാടസ്റ്റ് ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം

101 (1090) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  പഭാവങ്ങഭാടസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഇതുവലര  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സതതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  എത തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ തുകേ ഏതു വര്ഷമഭാണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് സതതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള ഒനലാം ഇതുവലര സതതീകേരനിചനിടനിലലങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) പഭാവങ്ങഭാടസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ  ലറയനില്കവ  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ലറയനില്കവ  366  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഏകേകദശ  എസനികമറസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ലറയനില്കവയനില് ലകേടനിവയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി 20-3-2013-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 394/
2013/ ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം 3.66 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം തുകേ ലറയനില്കവയസ്റ്റ്
വകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയ്തു.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  9-10-2013-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1326/2013/
ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം പദതനിയുലട അകപ്രഭാചസ്റ്റ് ഭഭാഗത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആര്.ബനി.ഡനി
.സനി.ലകേ-ലയ ഏല്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 9-12-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1828/
2015/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ലറയനില്കവയനില് അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള 202 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുലാം
ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള 252.804 രൂപയ്ക്കുമുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കുകേയുണഭായനി.

(ഡനി&ഇ)  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  റനികേതസനിഷന്  23-2-2016-നസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഏലറടുക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് ഉളലപട നനിലമഭായനിട്ടുള്ള
സലലാം  നനികേതന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  20-6-2016-നസ്റ്റ്  പുതനിയറ,  ഏലതര്  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നസ്റ്റ് ലപ്രഭാകപഭാസല് ജനിലഭാതല സമനിതനിയുലട
ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  സലാംസഭാനതല  സമനിതനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  3-8-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  1155/2017/  ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016-17, 2017-18 വര്ഷങ്ങളനിലല കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിലല
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള

102 (1091) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17, 2017-18  വര്ഷങ്ങളനിലല കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം ആയതസ്റ്റ് സലാംബനനിച തുകേയുലടയുലാം വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയുലടയുലാം കപ്രഭാഗസസ്റ്റ് റനികപഭാർടസ്റ്റ് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയുലടയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  ഏകേകദശ
സമയപരനിധനി സലാംബനനിച വനിവരങ്ങൾ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനില്
സനി.ആര്.എഫസ്റ്റ് പദതനിയനില് കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് - മലാംഗലലാംകുന്നസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം
(15 കേനി.മതീ.) പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് 15 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട ലടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  2018  ഒകക്ടഭാബറനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
2017-18  വര്ഷത്തനില്  പദതനികേലളഭാനലാം  തലന്നയനില.  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം,
ലകേടനിടവനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനലാം  I,   II* ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്

103 (1092) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആധഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വവഭാജ മുദ്രപതങ്ങളുലട സഭാധവത പൂര്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇസൗ
സലാംവനിധഭാനലാം എപ്രകേഭാരലാം സഹഭായനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം പ്രസ്തുത സസൗകേരവലാം നനിലവനില്
ലഭവമഭാകണഭാ;

(ഡനി) ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളുലാം ഏജന്സനികേളുമഭാണസ്റ്റ് ഇസൗ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംയുക്തമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  7-4-2017-ലല  690-ാം  നമ്പര്  അസഭാധഭാരണ  ഗസറസ്റ്റ്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലൂലട
1960-ലല കകേരള മുദ്രപത ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതുപ്രകേഭാരലാം
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനില് മൂലവമുള്ള മുദ്രപതങ്ങള ആവശവമുള്ള ഇടപഭാടുകേളക്കസ്റ്റ്
ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗനിലൂലട മഭാതകമ തുകേ ഒടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് പദതനിയുലട ഉകദശവലക്ഷവങ്ങള ചുവലട വനിവരനിക്കുന:

1. വവഭാജമുദ്രപതങ്ങള തടയുവഭാന് കേഴനിയുന.

2. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  മുകഖന  തുകേ  ഒടുക്കനിയ  വനിവരലാം  ഓണ്വലനഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

3. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഡനികഫസനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം ഉള്ളതനിനഭാല്
തനിരനിമറനികേളക്കസ്റ്റ് സഭാധവതയനില.

4. സഭാമ്പസ്റ്റ്  വനിതരണ  നഭാളവഴനികേള  കേമ്പഡ്യൂടര്  മുഖഭാനരലാം  ആയതനിനഭാല്
തനിരുത്തലുകേളക്കസ്റ്റ് സഭാധവതയനില.

5. ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ആര്ക്കുലാം
ഏതസ്റ്റ് സമയതലാം സഭാമ്പസ്റ്റ് വഭാങ്ങഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  നഭാഷണല്  ഇന്ഫര്മഭാറനികസ്റ്റ്   ലസന്റെറനിലന്റെ
(എന്.ലഎ.സനി.)  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ട്രെഷറനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള
സലാംയുക്തമഭായഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് സമ്പ്രദഭായലാം

104 (1093) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് സമ്പ്രദഭായലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് അവകബഭാധലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ഇ-കഡഭാകേദ്യുലമകന്റെഷനുലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങലള കൂടനി
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തയഭാറഭാകുകമഭാ ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഇ-കഡഭാകേദ്യുലമകന്റെഷന്  എന്നനിവ  സലാംബനനിച
പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  മഭാനതലുകേകളഭാ,  സനി.ഡനി.-കയഭാ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കനില് പകേര്പ്പുകേള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്. 7-4-2017  തതീയതനിയനിലല  690-ാം നമ്പര് അസഭാധഭാരണ ഗസറസ്റ്റ്
വനിജഞഭാപനത്തനിലൂലട 1960-ലല കകേരള മുദ്രപത ചേടങ്ങളനില്, ചേടകഭദഗതനി വരുത്തനി
ലകേഭാണസ്റ്റ്  (SRO  No.  182/2017  G.O(P)No.  23/2017/TD  തതീയതനി  7-4-2017)
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്   ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  കമല്സലാംവനിധഭാനലാം
അനുസരനിചസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനില് മൂലവമുള്ള മുദ്രപതങ്ങള ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗനിലൂലട
മഭാതകമ തുകേ ഒടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

405/2020
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(ബനി)  പതമഭാധവമങ്ങള,  ആകേഭാശവഭാണനി,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  ചേഭാനലുകേള  മുകഖന
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
പരസവ പ്രചേഭാരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇ-കഡഭാകേദ്യുലമകന്റെഷനുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങലളകൂടനി ഉളലപടുത്തനി പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടതകേയുണഭായനി.

(ഡനി)  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഇ-കഡഭാകേദ്യുലമകന്റെഷന്  എന്നതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ബുദനിമുടനിലഭാലത  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലന്റെ
www.keralaregistration.gov.in എന്ന ലവബ്വസറനില് യൂസര് മഭാനതല് കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്

105 (1094) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ സബസ്റ്റ്  -രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുതന്ന കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നനിലവനില്  ഉകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഏലതങ്കനിലുലാം കകേഭാടതനികേളനില് കകേസസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  315  സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേള നനിലവനിലനില.
നഭാഷണല് ഇന്ഫര്മഭാറനികസ്റ്റ് ലസന്റെറുലാം ട്രെഷറനിയുമഭായനി സഹകേരനിചഭാണസ്റ്റ് ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി) ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് കകേഭാടതനി കകേസസ്റ്റ് നനിലവനിലനില.

തഭാനൂര് സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

106 (1095) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 25-2-2017-നസ്റ്റ്  നനികുതനി  വകുപനില് നനിനണഭായ  140/2017-ാം നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  തഭാനൂരനില്  സബസ്റ്റ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം നഭാളനിതുവലര തുടര്
നടപടനികേള ഒനലാം ഉണഭാകേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനങ്കനിലുലാം തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  കമല്സൂചേനിപനിച  പദതനി  എകപഭാള  തുടങ്ങനി,  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തുടര്  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  ഇടലപടല്
നടതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തഭാനൂര് സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനിനസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം കേനിഫ്ബനി ഫണസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സ.ഉ.(ആര്.റനി)നമ്പര്  140/17/നനിവ.  തതീയതനി
25-2-2017  പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  100  കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ്
മുകേളനിലുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ് മഭാതകമ കേനിഫ്ബനി ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേയുള്ളൂ എന്നസ്റ്റ്
നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ആയതനിനുള്ള വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
അതനില്  ഉളലപടുകത്തണ  ഓഫതീസുകേളുലട  ലനിസസ്റ്റ്  10-7-2017-നസ്റ്റ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് രജനികസ്ട്രേഷന് ഇന്ലസക്ടര് ജനറല് ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. *

ആയത്കൂടനി  ലഭവമഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിചഭാല്  മഭാതകമ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  തടസങ്ങള
ഒനമനില.

(സനി&ഡനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  പണനി
തുടങ്ങനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഭൂമനിയുലട നവഭായവനില നനിര്ണയലാം

107 (1096) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂമനിയുലട നവഭായവനില നനിര്ണയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാനതലത്തനില്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  2015-ല്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി  ഭൂമനിയുലട  നവഭായവനില
നനിര്ണയത്തനിലുണഭായ അപഭാകേതകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി  കയവനികയങ്ങള  കുറഞനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില്  ഭൂമനിയുലട
നവഭായവനില  നനിര്ണയത്തനിലല  അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
അടനിയനരമഭായനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഭൂമനിയുലട  നവഭായവനില  നനിര്ണയനിചസ്റ്റ്  1-4-2010  മുതല്  നവഭായവനില
പ്രഭാബലവത്തനില് വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലല  നവഭായവനില  ആവശവമഭായ  പഠനങ്ങളക്കു
കശഷലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂ വകുപസ്റ്റ് ലസകടറനി ലചേയര്മഭാനഭായനി  2015-ല് രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനി ഭൂമനിയുലട
നനിലവനിലുള്ള നവഭായവനില പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഠനലാം  നടത്തനിവരുന.  അനനിമ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിടനില.

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ള സലാംഘടനകേള

108 (1097) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഒന്പതസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞ്ചഭായതകേളനില്  നനിനലാം
ജനിലഭാ രജനിസ്ട്രേഭാര് ആഫതീസനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ള വനിവനിധ സലാംഘടനകേളുലട കപരുലാം
കമല്വനിലഭാസവലാം അടങ്ങുന്ന വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1955-ലല  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ലകേഭാചനി  സഭാഹനിതവ  ശഭാസതീയ  ധഭാര്മ്മേനികേ  സലാംഘങ്ങള
രജനിസ്ട്രേഭാക്കല് നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലകമഭാ, ഗഭാമപഞ്ചഭായകത്തഭാ അടനിസഭാ
നമഭാക്കനികയഭാ,  കരഖലപടുത്തനികയഭാ അല സലാംഘങ്ങള രജനിസര് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംഘലാം
രജനിസറുകേള  പരനികശഭാധനിചതനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായ  41  സലാംഘങ്ങളുലട  കപരുലാം
കമല്വനിലഭാസവലാം അടങ്ങുന്ന വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ലചേറുവതര് കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് 

109 (1098) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  തൃക്കരനിപ്പൂര്  സബസ്റ്റ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  ലചേറുവതര്
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) രജനികസ്ട്രേഷന് ഐ.ജനി. ഓഫതീസനിലുലാം ടഭാകസ്റ്റ് ലസകകടറനിയറനിലുലാം ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിച
അനുകൂല റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഉണഭായനിട്ടുലാം ലചേറുവതര് ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വവകുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ) നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പുതനിയ സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ
സലലാം,  ലകേടനിടലാം  എന്നനിവ കേലണതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത,  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശവമഭായനിവരുന്ന  തസനികേകേളുലട  എണലാം,  അതനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേബഭാധവത,  മറസ്റ്റ് ആവര്ത്തന അനഭാവര്ത്തന ലചേലവകേള എന്നനിവ സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഇന്ലസക്ടര്  ജനറലനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ് തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കുഴല്മനലാം സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം

110 (1099) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുഴല്മനലാം  സബസ്റ്റ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  സതനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഇലഭാലയന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിനസ്റ്റ്  കുഴല്മനത്തസ്റ്റ്  സതനമഭായനി  സലലാം  ഉകണഭാ;
എങ്കനില് എത ലസന്റെസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില് വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്
സതനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) കുഴല്മനലാം സബസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് നനിലനനിന്നനിരുന്ന കുഴല്മനലാം
വനികലജനില് കബഭാക്കസ്റ്റ് നമ്പര് 15-ല് സര്കവ്വേ നമ്പര്  506/14-ല്ലപട സലതനനിനലാം
നഭാഷണല്  വഹകവയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വനിട്ടുലകേഭാടുത്തതസ്റ്റ്  കേഴനിചസ്റ്റ്  5  ആര്
(12.35 ലസന്റെസ്റ്റ്) സലലാം വകുപനിനസ്റ്റ് സതനമഭായുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടനി  5  ആര് സലത്തസ്റ്റ്,  കുഴല്മനലാം സബസ്റ്റ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനിനഭായനി,  കകേരളഭാ
ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ഇന്ലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്
സതനലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

111 (1100) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത നടപടനികേളമൂലലാം നനിലവനില് ഇസൗ വകുപ്പുമഭായനി ബനലപട പ്രവൃത്തനികേള
ലചേയ്തുവരുന്ന  സഭാമ്പസ്റ്റ്  ലവണര്മഭാര്,  ആധഭാരലാം  എഴതകേഭാര്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം
ലതഭാഴനില് തടസങ്ങള ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച ആശങ്കകേളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  315  സബസ്റ്റ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേകളയുലാം  പൂര്ണമഭായനി
കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനിചതനിലൂലട  രജനികസ്ട്രേഷന്  പ്രകനിയകേള  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത കസവനങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനി
ക്കുകേയുണഭായനി.  ബഭാധവതഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  ഓണ്വലനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കു
ന്നകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ഫതീസസ്റ്റ്  ഒടുക്കുവഭാനുലാം,
തയഭാറഭാക്കനിയ  ബഭാധവതഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഓണ്വലനഭായനിത്തലന്ന  ലഭവമഭാക്കു
ന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സബസ്റ്റ്
രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലല  75,492  രജനിസര്  വഭാലവങ്ങള  വബന്ഡ്ലചേയസ്റ്റ്
സൂക്ഷനിക്കുകേയുണഭായനി.  വവഭാജ  മുദ്രപതങ്ങള  തടയുന്നതനിനഭായനി  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ
വനിദവയുലട  സഹഭായത്തഭാല്  മുദ്രകേള  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  രൂപത്തനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ഇ-
സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം,  ആധഭാര  രജനികസ്ട്രേഷനുകേളക്കസ്റ്റ്  സമയകമലാം
പഭാലനിക്കുവഭാനഭായനി  വസ്തുവനിവരങ്ങള  ഓണ്വലനഭായനി  നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  കടഭാക്കണ്
എടുക്കുവഭാനുലാം രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേളക്കഭായനി ഹഭാജരഭാകകേണ സലവലാം സമയവലാം
മുന്കൂടനി  അറനിയുവഭാനുമുള്ള  സസൗകേരവലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ഒരഭാധഭാരലാം  സലാംബനനിച
അതവഭാവശവ വനിവരങ്ങള ഇന്റെര്ലനറനിലൂലട അറനിയഭാനുള്ള സസൗകേരവവലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ലതഭാഴനില് തടസങ്ങള ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

കനമലാം ലറയനില്കവ കസഷന് വനിപുലതീകേരണലാം

112 (1101) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ലസന്ട്രെല് ലറയനില്കവ കസഷനനിലല തനിരക്കസ്റ്റ് ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കനമലാം  ലറയനില്കവ  കസഷന്  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സർക്കഭാർ
ലറയനില്കവക്കസ്റ്റ് സലലാം വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ലറയനില്കവയസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ ഭൂമനിയുലട അര്തന  ലഭവമഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ്
ആവശവലപടസ്റ്റ് ദക്ഷനിണ ലറയനില്കവ ചേതീഫസ്റ്റ് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര്,  എറണഭാകുളത്തനിനസ്റ്റ്
16-5-2017-ല് കേത്തസ്റ്റ് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വലറസ്റ്റ് ലമകട്രെഭാ പദതനി

113 (1102) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലലലറസ്റ്റ് ലമകട്രെഭാ പദതനി കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഗതഭാഗത  തനിരകക്കറനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കൂടുതല്  ലലലറസ്റ്റ്-ലമകട്രെഭാ  പദതനികേള
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനില് നനിലവനില് ഏലതഭാലക്ക പടണങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ് ലലലറസ്റ്റ്-ലമകട്രെഭാ 
സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  വലറസ്റ്റ്  ലമകട്രെഭാ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
11-9-2015-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്)  74/2015/ലപഭാ.മ.വ  പ്രകേഭാരലാം  6728  കകേഭാടനി
(തനിരുവനനപുരലാം- 4219 കകേഭാടനി രൂപ + കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 2509 കകേഭാടനി രൂപ) രൂപയസ്റ്റ്
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി
പ്രസ്തുത പദതനിയുലട വനിശദ രൂപകരഖകേളുലാം മറസ്റ്റ് വനിശദ വനിവരങ്ങളുലാം സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേരള  റഭാപനിഡസ്റ്റ്  ട്രെഭാന്സനിറസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
എന്ന കപരനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില് ഒരു  SPV  (Special  Purpose
Vehicle)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനില്  ലടകകഭാസനിറനി,  പള്ളനിപ്പുറലാം,
കേണനിയഭാപുരലാം,  കേഴക്കൂടലാം, കേഴക്കൂടലാം ജലാംഗ്ഷന്, കേഭാരവവടലാം,  ഗുരുമനനിരലാം, പഭാങ്ങപഭാറ,
ശതീകേഭാരവലാം,  കപഭാങ്ങുലാംമൂടസ്റ്റ്,  ഉള്ളൂര്,  കകേശവദഭാസപുരലാം,  പടലാം,  പഭാമൂടസ്റ്റ്,  പഭാളയലാം,  ലസകകടറനിയറസ്റ്റ്,
തമ്പഭാനൂര്,  കേനിള്ളനിപഭാലലാം,  കേരമന എന്നതീ സലങ്ങലള ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  21.821
കേനി.മതീ,  19  കസഷനുകേകളഭാലടയഭാണസ്റ്റ്  വലറസ്റ്റ്  ലമകട്രെഭാ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  നഗരത്തനില് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ്,  കചേവഭായൂര്,  ലതഭാണയഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാട്ടുളനി,  നഡ്യൂ
ബസസ്റ്റ് സഭാന്ഡസ്റ്റ്, ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി., മഭാനഭാഞ്ചനിറ, പഭാളയലാം, ലറയനില്കവ കസഷന്, പുഷ,
കേലഭായനി,  പന്നനിയങ്കര,  വടക്കനിണര്,  മതീഞ്ചന  എന്നതീ  സലങ്ങലള  ബനനിപനിച്ചു
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ലകേഭാണസ്റ്റ്  13.33  കേനി.മതീ,  14  കസഷനുകേകളഭാലടയഭാണസ്റ്റ്  വലറസ്റ്റ്  ലമകട്രെഭാ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വലറസ്റ്റ്  ലമകട്രെഭാ  പദതനികയഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇടക്കഭാല  കേണ്സല്ടന്റെഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കേരഭാര്
20-1-2016-നസ്റ്റ്  ഒപ്പുവച്ചു.  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ് വലറസ്റ്റ്  ലമകട്രെഭാ  പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി  ശതീകേഭാരവലാം,  പടലാം,  ഉള്ളൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കമല്പഭാലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  8-9-2016-ലല ജനി.ഒ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.)നമ്പര് 67/
2016/ലപഭാ.മ.വ പ്രകേഭാരലാം 272.84 കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനി. തനിരുവനനപുരലാം
വലറസ്റ്റ്  ലമകട്രെഭാ പദതനിയുലട മലറഭാരു പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനമഭായ കേഴക്കൂടലാം,
കകേശവദഭാസപുരലാം പഭാത വനികേസനത്തനിനുലാം 16-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)നമ്പര്
79/2017/ ലപഭാ.മ.വ പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
വലറസ്റ്റ് ലമകട്രെഭായുലട പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനമഭായ മഭാനഭാഞ്ചനിറ,  മതീഞ്ചന പഭാത
വനികേസനത്തനിനുലാം  28-7-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  1108/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രവൃത്തനിയുലട  നനിര്വ്വേഹണലാം  DMRC-ലയ  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനില് ഗതഭാഗത തനിരകക്കറനിയ മറ്റു പ്രകദശങ്ങളനില് വലറസ്റ്റ്  ലമകട്രെഭാ
പദതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം വകേലക്കഭാണനിടനില.

(സനി) കകേരളത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നതീ നഗരങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്
വലറസ്റ്റ് ലമകട്രെഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവ വനികേസന പദതനികേള

114 (1103) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവ വനികേസന പദതനികേള കവഗത്തനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  തനിരുവനനപുരലാം  ലറയനില്കവ ഡനിവനിഷനുകേള  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  എറണഭാകുളലാം
ആസഭാനമഭാക്കനി പുതനിയ ലറയനില്കവ കസഭാണ് രൂപതീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലറയനില്  പശ്ചഭാത്തല  സസൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച
കകേരള ലറയനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഏലതഭാലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന് ഇകപഭാള കനതൃതതലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തലകശ്ശേരനി-വമസൂര്,  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി,  ഗുരുവഭായൂര്-തനിരുനഭാവഭായ  തുടങ്ങനിയ
അതനികവഗ പദതനികേളുലട നനിലവനിലുള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  യഥഭാകേഭാലലാം  ലറയനില്കവ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സകതണ് ലറയനില്കവയുലട തനിരുവനനപുരലാം-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുകേലള കചേര്ത്തസ്റ്റ്
എറണഭാകുളലാം ആസഭാനമഭായനി ഒരു ലപനനിന്സുലഭാര് കസഭാണ് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപനനിന്സുലഭാര് കസഭാണനില് കേനവഭാകുമഭാരനി
മുതല്  മലാംഗലഭാപുരലാം  വലരയുള്ള  ലറയനില്കവയുലട  ഭഭാഗങ്ങള  ഉളലപടുത്തഭാവന്നതഭാ
ലണനലാം നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള ലറയനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന് തഭാലഴപറയുന്ന
കപ്രഭാജക്ടുകേള  മൂന്നസ്റ്റ്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഒന്നഭാലാം ഘടലാം  :

1. റഭാപനിഡസ്റ്റ്  ലറയനില്  ട്രെഭാന്സനിറസ്റ്റ് സനിസലാം (സബര്ബന് ലറയനില് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്).

2. തലകശ്ശേരനി-വമസൂര് ലറയനില്കവ പഭാത.

3. എറണഭാകുളലാം  പഴയ  ലറയനില്കവ  കസഷന്  പുനരുജ്ജതീവനിപനിചസ്റ്റ്
പുനനഃപ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി.

4. ലകേഭാചനി  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയസ്റ്റ്  തനികകേഭാണ  ലറയനില്  വലന്
വലനിചസ്റ്റ് യഭാതക്കഭാരുലട സസൗകേരവത്തനിനഭായനി ലറയനില്കവ കസഷനുലാം
കേലണയ്നര് ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി ലടര്മനിനലുലാം സഭാപനിക്കല്.

5. വനിഴനിഞലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  തുറമുഖലാം,  തനിരുവനനപുരലാം  -
കേനവഭാകുമഭാരനി വലന് ബനനിപനിക്കുന്ന വനിഴനിഞലാം - ബഭാലരഭാമപുരലാം
പുതനിയ കബഭാഡ്കഗജസ്റ്റ് വലന്.

രണഭാലാം ഘടലാം  :

1. എരുകമലനി-പുനലൂര്-നനിര്ദനിഷ്ട  അങ്കമഭാലനി  എരുകമലനി  പഭാതലയ
എരുകമലനിയനില്നനിനലാം  പുനലൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷനുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

2. ഏറ്റുമഭാനൂര്-ശബരനി  ലനിങ്കസ്റ്റ്  വലന്-നനിര്ദനിഷ്ട  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി
വലനനിലന  ഏറ്റുമഭാനൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷനുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
പഭാത.

മൂന്നഭാലാം ഘടലാം  :

നനിലമ്പൂര്-നഞ്ചന്കകേഭാടസ്റ്റ്-നനിലമ്പൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷലന  കേര്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനത്തനിലല നഞ്ചന്കകേഭാടസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ കസഷനുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
പഭാത.
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(സനി) തലകശ്ശേരനി-വമസൂര് പഭാതയസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതതത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്കവ്വേ  നടതന്നതുമഭായനി  ബനലപട  തുടര്  നടപടനികേള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം  കേര്ണഭാടകേ  സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം  ബനലപടസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  അങ്കമഭാലനി-
ശബരനി  ലറയനില്  പഭാതയുലട  ആവശവകേത  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രധഭാനമനനിയുലട
പ്രഗതനി  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയുലട  അങ്കമഭാലനി  മുതല്  കേഭാലടനി  വലരയുള്ള
പഭാതയുലട  പണനി  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാലടനി  കസഷലന്റെ  പണനിയുലാം
ലപരനിയഭാര്  നദനിക്കസ്റ്റ്  കുറുലകേയുള്ള  പഭാലലാം  പണനിയുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  24.40
ലഹക്ടര് സലലാം ഇസൗ ലറയനില് പഭാതയ്ക്കുകവണനി വകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമഭാലനി മുതല്
കേഭാലടനി വലരയുള്ള പഭാതയുലട ഉദ്ഘഭാടനലാം ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്ത്തലന്ന
പൂര്ത്തനിയഭാകുലാംവനിധലാം  പണനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഗുരുവഭായൂര്  തനിരുനഭാവഭായ  വലനനിലന്റെ
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലാം  ലറയനില്കവയുലാംകൂടനി
നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ള കേകനഭാലനി കേനഭാലനിനസ്റ്റ് സമഭാനരമഭായനി അനനിമമഭായനി അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  27-10-2014-ല്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയുലട
അദവക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്
കുന്നലാംകുളലാം  വഴനിയുള്ള  അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  വകേലക്കഭാണസ്റ്റ്
ലറയനില്കവയസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ് പരനിഗണനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ സര്കവ്വേ
നടപടനികേള നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലഭാകക്കഷന് സര്കവ്വേ
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില  ആയതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  മഭാതകമ  സര്കവ്വേ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.   ഗുരുവഭായൂര്  മുതല്  കുന്നലാംകുളലാം  വലരയുള്ള  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ഭഭാഗനികേ
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  62  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനിശദമഭായ എസനികമറനിനസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  0.20  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  ഗുരുവഭായൂര്  യഭാര്ഡനിനഭായനി
എടുത്തസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ് ലറയനില്കവയഭാണസ്റ്റ്.

തനിരുവനനപുരലാം ലറയനില്കവ ഡനിവനിഷന് വനിഭജനലാം

115 (1104) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ലറയനില്കവ  ഡനിവനിഷന്  വനിഭജനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നതീക്കമുള്ളതഭായനി
അറനിവസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ലറയനില്കവ ഡനിവനിഷന് വനിഭജനിക്കലപടുകമ്പഭാള വന്കതഭാതനില്
വരുമഭാനനഷ്ടലാം ഉണഭാകുലമന്ന ആശങ്ക വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭജനലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലറയനില്കവ  വനികേസനലത്ത  എതകത്തഭാളലാം
ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തനിരുവനനപുരലാം-തനിരുലനല്കവലനി  പഭാതയുലാം നഭാഗര്കകേഭാവനില്-കേനവഭാകുമഭാരനി
പഭാതയുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷനനില്നനിനലാം  കവര്ലപടുത്തനി  മധുവര  ഡനിവനിഷലന്റെ
ഭഭാഗമഭാക്കഭാന്  കപഭാകുനലവന്ന  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനി  പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം  കേതകേള  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവയുലട  ചുമതലയുള്ള ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി
കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ മനനിക്കുലാം ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല
ലറയനില്കവയുലട അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളുലട അപരവഭാപ്തതമൂലവലാം ലറയനില്കവയനില്നനിനലാം
ആവശവമഭായ നനികക്ഷപങ്ങള ലഭവമഭാകേഭാത്തതുമൂലവലാം കകേരളത്തനിലല ലറയനില്കവയുലട
അടനിസഭാന സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  51:49  ഓഹരനി  അനുപഭാതത്തനില്  ഒരു  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭകേ  കേമ്പനനി
രൂപതീകേരനിചനിരുന.  ലചേവന്ന  ആസഭാനമഭായനി  മഭാതലാം  കസഭാണല്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ഉള്ളതനിനഭാല്
റഭാപനിഡസ്റ്റ് ലറയനില് ട്രെഭാന്സനിറസ്റ്റ് സനിസലാം (സബര്ബന് ലറയനില് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്), തലകശ്ശേരനി -
വമസൂര്  പഭാത,  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  പഭാത,  ഗുരുവഭായൂര്-തനിരുനഭാവഭായ  പഭാത,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ലറയനില്  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനി  എന്നതീ  പദതനികേള  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകുന്ന
സഭാഹചേരവമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  യഥഭാകേഭാലലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സകതണ്
ലറയനില്കവയുലട  തനിരുവനനപുരലാം-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുകേലള  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  എറണഭാകുളലാം
ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  ലപനനിന്സുലഭാര്  കസഭാണ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് മുമ്പഭാലകേ ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപനനിന്സുലഭാര് കസഭാണനില് കേനവഭാകുമഭാരനി
മുതല്  മലാംഗലഭാപുരലാം  വലരയുള്ള  ലറയനില്കവയുലട  ഭഭാഗങ്ങള  ഉളലപടുത്തഭാവന്നതഭാലണനലാം
നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ കസഭാണനിലന്റെ ആസഭാനത്തനിനഭായനി എറണഭാകുളലത്ത വഹകക്കഭാര്ടനിനസ്റ്റ്
സമതീപമുള്ള ലറയനില്കവവകേ  42  ഏക്കര് ഭൂമനി വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമനലാം ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തനിരുവനനപുരലാം ലറയനില്കവ കസഷലന്റെ സഭാറവലറസ്റ്റ് കസഷനഭായനി വനികേസനിച്ചുവരുന്ന
കനമലാം കസഷലന കവര്ലപടുത്തഭാനുള്ള ശമങ്ങളുലാം കൂടഭാലത തനിരുവനനപുരലാം- തനിരുലനല്കവലനി
പഭാതയുലാം,  നഭാഗര്കകേഭാവനില്-കേനവഭാകുമഭാരനി പഭാതയുലാം തനിരുവനനപുരലാം ഡനിവനിഷനനില്
നനിന്നസ്റ്റ് കവര്ലപടുത്തനി മധുവര ഡനിവനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങളുലാം ഉകപക്ഷനിക്കണലമനലാം
പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം ലറയനില്കവ മനനിക്കുലാം അയച കേതകേളനില്  ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

തനിരുവനനപുരലാം ലറയനില്കവ ഡനിവനിഷന് വനിഭജനലാം

116 (1105) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ലറയനില്കവ ഡനിവനിഷന് വനിഭജനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടക്കുന്ന
നതീക്കലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനമലാം-തനിരുലനല്കവലനി  പഭാത  മധുര  ഡനിവനിഷനസ്റ്റ്  വകേമഭാറഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലറയനില്ലവ  വനികേസനലത്ത  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്  ഇതനിലനതനിലര
ശക്തമഭായ നനിലപഭാടസ്റ്റ് സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തനിരുവനനപുരലാം-തനിരുലനല്കവലനി  പഭാതയുലാം  നഭാഗര്കകേഭാവനില്-
കേനവഭാകുമഭാരനി  പഭാതയുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷനനില്നനിനലാം  കവര്ലപടുത്തനി  മധുവര
ഡനിവനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാന് കപഭാകുനലവന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം
കേതകേള  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലറയനില്കവയുലട  ചുമതലയുള്ള  ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ മനനിക്കുലാം ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ്
അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല  ലറയനില്കവയുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങളുലട  അപരവഭാപ്തത
മൂലവലാം  ലറയനില്കവയനില്നനിനലാം  ആവശവമഭായ  നനികക്ഷപങ്ങള  ലഭവമഭാകേഭാത്തതുമൂലവലാം
കകേരളത്തനിലല ലറയനില്കവയുലട  അടനിസഭാന സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേരള
സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  51:49  ഓഹരനി  അനുപഭാതത്തനില് ഒരു
സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭകേ കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.  ലചേവന്ന ആസഭാനമഭായനി മഭാതലാം
കസഭാണല്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ഉള്ളതനിനഭാല്  റഭാപനിഡസ്റ്റ്  ലറയനില്  ട്രെഭാന്സനിറസ്റ്റ്  സനിസലാം  (സബര്ബന്
ലറയനില്  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്),  തലകശ്ശേരനി-വമസൂര്  പഭാത,  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  പഭാത,  ഗുരുവഭായൂര്-
തനിരുനഭാവഭായ  പഭാത,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലറയനില്  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനി  എന്നതീ  പദതനികേള
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി നതീണ്ടുകപഭാകുന്ന സഭാഹചേരവമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  യഥഭാകേഭാലലാം പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സകതണ്  ലറയനില്കവയുലട  തനിരുവനനപുരലാം-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ഡനിവനിഷനുകേലള  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  ലപനനിന്സുലഭാര്  കസഭാണ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ  ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപനനിന്സുലഭാര്
കസഭാണനില് കേനവഭാകുമഭാരനി മുതല് മലാംഗലഭാപുരലാം വലരയുള്ള ലറയനില്കവയുലട ഭഭാഗങ്ങള
ഉളലപടുത്തഭാവന്നതഭാലണനലാം  നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  കസഭാണനിലന്റെ  ആസഭാനത്തനിനഭായനി
എറണഭാകുളലത്ത വഹകക്കഭാര്ടനിനസ്റ്റ് സമതീപമുള്ള  ലറയനില്കവ വകേ 42  ഏക്കര് ഭൂമനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമനലാം  ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാംലറയനില്കവ  കസഷലന്റെ
സഭാറവലറസ്റ്റ് കസഷനഭായനി വനികേസനിച്ചുവരുന്ന കനമലാം  കസഷലന കവര്ലപടുത്തഭാനുള്ള
ശമങ്ങളുലാം കൂടഭാലത തനിരുവനനപുരലാം - തനിരുലനല്കവലനി പഭാതയുലാം, നഭാഗര്കകേഭാവനില്-
കേനവഭാകുമഭാരനി  പഭാതയുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷനനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കവര്ലപടുത്തനി  മധുവര
ഡനിവനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങളുലാം  ഉകപക്ഷനിക്കണലമനലാം  പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം
ലറയനില്കവ മനനിക്കുലാം അയച കേതകേളനില്  ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലറയനില്കവ വനികേസനലാം

117 (1106) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലറയനിൽകവ  വനികേസന  ആവശവങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  സമർപനിച  പദതനികേളനിൽ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചവ  ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനിൽ  സർകവ്വേ  നടപടനികേൾ  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേൾ  ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിർദനിഷ്ട ശബരനി ലറയനിൽ പഭാതയുലട തുടർ നടപടനികേൾ ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) സലാംസഭാനലത്ത ലറയനില്കവ വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രവമഭായനി
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിച സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭകേ കേമ്പനനിയഭായ കകേരള ലറയനില് വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന് മൂന്നസ്റ്റ് ഘടങ്ങളനിലഭായനി 8 പദതനികേള നടപനില്വരുതവഭാന് ഉസൗര്ജ്ജനിത ശമലാം
നടത്തനിവരുന. ഇതനില് ഉളലപട തലകശ്ശേരനി-വമസൂര് പഭാതയസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതതത്തനില്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  ലറയനില്  പദതനിയുലട  കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലല  അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  തര്ക്കലാം  ഉണഭായനിരുന.  ആയതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ബനലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച
ലചേയ്തു സമര്പനിച പുതുക്കനിയ അവലന്ലമന്റെസ്റ്റ്  11-2-2014-ല് ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലട
അദവക്ഷതയനില്കൂടനിയ  ഉന്നതതല കയഭാഗത്തനില്  ബനലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയതസ്റ്റ്  ലറയനില്കവയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  അങ്കമഭാലനി-
ശബരനി ലറയനില്പഭാതയുലട ആവശവകേത കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട പ്രധഭാനമനനിയുലട
പ്രകതവകേ തഭാല്പരവപ്രകേഭാരലാം നനിര്ദനിഷ്ട പദതനി പ്രധഭാനമനനിയുലട പ്രഗതനി സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  ലറയനില്പഭാതയുലട  അങ്കമഭാലനി  മുതല്  കേഭാലടനി
വലരയുള്ള പഭാതയുലട പണനി ഏകേകദശലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാലടനി കസഷലന്റെ പണനിയുലാം
ലപരനിയഭാര്  നദനിക്കസ്റ്റ്  കുറുലകേയുള്ള  പഭാലലാം  പണനിയുലാം  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  24.40
ലഹക്ടര് സലലാം ഇസൗ ലറയനില്പഭാതയ്ക്കുകവണനി വകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമഭാലനി മുതല്
കേഭാലടനി വലരയുള്ള പഭാതയുലട ഉദ്ഘഭാടനലാം ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്ത്തലന്ന
പൂര്ത്തനിയഭാകുലാംവനിധലാം പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

അദവഭാപകേ അനദവഭാപകേ തസനികേകേള അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി

118 (1107) ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2014-15  വര്ഷലാം  അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളനിലുലാം  അധവഭാപകേ-അനധവഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
എത തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ് പുതുതഭായനി സൃഷ്ടനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  2014-15-ല്  തുടങ്ങനിയ  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  തസനികേ
സൃഷനിക്കുവഭാന് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15  അധവയനവര്ഷലാം അനുവദനിച പുതനിയ സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേളനിലുലാം/ബഭാച്ചുകേളനിലുമഭായനി  അപ്ഗകഡഷന് ഉളലപലട  707  അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  11-4-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  76/2016/ലപഭാ.വനി.വ  പ്രകേഭാരലാം  2014-15,
2015-16  അധവയന  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേളനിലുലാം/ബഭാച്ചുകേളനിലുമഭായനി തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് തതതത്തനില്  (in principle)
തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിരുന.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

എല്.പനി./യു.പനി. സ്കൂളുകേളനില് സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് റൂമുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

119 (1108) ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത 1000 സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് എല്.പനി/യു.പനി സ്കൂളുകേളനില്
സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് റൂമുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്നതു സലാംബനനിച പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  അലനർട്ടുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ഊര്ജ്ജക്ഷമതയുള്ള
അടുപ്പുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്ന പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവ
എകപഭാൾ നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി എന്നതീ ജനിലകേളനില് പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കുകവണനി
എത ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിച്ചു;  ഇവയനിൽ  എതലയണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി നൽകേനി;
ഇവ എകപഭാൾ പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള
കഭാസുകേളഭാണസ്റ്റ് വഹലടകേസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത
1000  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്  റൂമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് നനിലവനില് തതീരുമഭാനങ്ങള വകേലക്കഭാണനിടനില.

(ബനി) ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപസ്റ്റ് ഇത്തരത്തനില് ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.
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എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ് റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്

120 (1109) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതങ്കനിലുലാം  ജനിലയനില്  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ്  വനിഷയത്തനില്
PSC റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനില് ഉകണഭാ;

(ബനി)  31-12-2012-ല്  പുറത്തനിറങ്ങനിയ  വനിജ്ഞഭാപനപ്രകേഭാരലാം  1-10-2016-ല്
നടന്ന  HSA  കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ് പരതീക്ഷയുലട റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന്
ലലവകുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)   HSA  കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ്  വനിഷയത്തനില് കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
എന്നതീ ജനിലകേളനില് എത ഒഴനിവകേള നനിലവനില് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ് തസനികേയനികലയസ്റ്റ് ഒരു ജനിലയനിലുലാം
റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലനില.

(ബനി) 31-12-2012-ഗസറനില് കേഭാറഗറനി നമ്പര്  660/12  ആയനി വനിജ്ഞഭാപനലാം
ലചേയ എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. (കസഭാഷവല് സഡതീസസ്റ്റ്)  തസനികേയസ്റ്റ്  1-10-2016-നസ്റ്റ് നടത്തനിയ
ഒ.എലാം.ആര്  പരതീക്ഷയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  14  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  ചുരുക്കപടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ചുരുക്കപടനികേയനില്  ഉളലപടുന്ന  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
അഭനിമുഖലാംകൂടനി നടത്തനി റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേകേള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേരള പബനികേസ്റ്റ്
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ് വനിഷയത്തനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്
16  ഒഴനിവകേളുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  13  ഒഴനിവകേളുലാം  നനിലവനില്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് പുതനിയ അദവഭാപകേ തസനികേ

121 (1110) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് പുതനിയ അദവഭാപകേ തസനികേ
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  മുതലഭാണസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  അധനികേ
ബഭാച്ചുകേളനിലുമഭായനിടസ്റ്റ് പുതനിയ തസനികേ അനുവദനിചലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനില് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  സതീനനിയര്  ടതീചര്,  ജൂനനിയര് ടതീചര്  എന്നനിവയനില്
എത തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് തരലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത തസനികേകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കൂടഭാലത ഇസൗ തസനികേയനില് ലപ്രഭാകമഭാഷലന തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്ന എത
ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(എഫസ്റ്റ്)  ഉലണങ്കനില്  ആലകേ  എത ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2014-15 അധവയന വര്ഷലാം പുതുതഭായനി അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേളനിലുലാം ബഭാച്ചുകേളനിലുമഭാണസ്റ്റ് തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സതീനനിയര്  അധവഭാപകേരുലട  232-ഉലാം  ജൂനനിയര്
അധവഭാപകേരുലട 269-ഉലാം തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലസഷവല്  റൂളസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  തസനികേമഭാറ  നനിയമനലാം,  അപ്ഗകഡഷന്
മൂലലാം ഉണഭാകുന്ന കുറവസ്റ്റ് എന്നനിവ കേഴനിചസ്റ്റ്  94  ജൂനനിയര് തസനികേകേളുലാം  33  സതീനനിയര്
തസനികേകേളുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ&എഫസ്റ്റ്)  കപഭാസസ്റ്റ് കനികയഷന് മുകഖനയുണഭായ എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി ഒഴനിവകേളനികലയസ്റ്റ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തനിയനിടനില.  ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി ലസലക്ടസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി ലപ്രഭാകമഭാഷന്
നടതകമ്പഭാള മഭാതകമ എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി. ജൂനനിയര് ഒഴനിവകേള ഉണഭാകുകേയുള്ളൂ.

മലബഭാര് പ്രകദശത്തസ്റ്റ് പസസ്റ്റ് വണ് പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കഭാത്തവര്

122 (1111) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  പ്രകവശനത്തനിനുള്ള  സപനിലമന്റെറനി  അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷവലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ഉളലപട മലബഭാർ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് ഒകടലറ കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഇനനിയുലാം പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനിലുലാം  സമതീപ  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  നഭാല്പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം
കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഇനനിയുലാം പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇലലങ്കനില് മലബഭാര് പ്രകദശത്തസ്റ്റ് എത കുടനികേള ഇനനിയുലാം പസസ്റ്റ് വണ്
പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കഭാത്തവരഭായുണസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരുലട  പ്രകവശന  കേഭാരവത്തനില്  ലലകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മലബഭാര് പ്രകദശത്തസ്റ്റ് അകപക്ഷനിച നനിരവധനി കുടനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  നഭാല്പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ടനി  ജനിലകേളനില്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ്ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ജനില അകപക്ഷകേരുലട എണലാം ഒഴനിവള്ള 
സതീറ്റുകേള

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 4490 1610

മലപ്പുറലാം 7796 2068

വയനഭാടസ്റ്റ് 410 556

കേണ്ണൂര് 1310 1723

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 504 1079

(ഡനി)  ടനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുകൂടനി  പ്രകവശനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി,
തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എന്നതീ  9  ജനിലകേളനിലല  അടനിസഭാന  സസൗകേരവമുള്ള  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില്  8-8-2017-ലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  90/2017/  ലപഭാ.വനി.
പ്രകേഭാരലാം 10% സതീറ്റു വര്ദനവകൂടനി അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള

123 (1112) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17, 2017-18  ബജറ്റുകേളനിൽ  പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് വനിദവഭാഭവഭാസ
കമഖലയനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില്  പ്രസസ്തുത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

405/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലട ഭസൗതനികേ സസൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തനി മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞ'ത്തനിലന്റെ  രണഭാമലത്ത
സതീമനില് ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പടഭാമ്പനി,  ജനി.വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ലകേഭാപലാം എന്നതീ
സ്കൂളുകേലള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാസര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള  നടന
വരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  "വജവവവവനിധവ  ഉദവഭാനലാം  സ്കൂളുകേളനില്"  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല 7 സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  4  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി 1 ലക്ഷലാം രൂപവതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയുലട
പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വജവവവവനിധവ പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ആദവഘടമഭായനി പതനിനഭായനിരലാം രൂപ വതീതലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സ്കൂളുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

124 (1113) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്, ഈ അദവയനവര്ഷലാം ഒരു വനിദവഭാര്തനികപഭാലുലാം ഒന്നഭാലാം
കഭാസനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിടനിലഭാത്ത  എത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളഭാണസ്റ്റ്
ഉള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന് വര്ഷലാം ഈ വനിഭഭാഗത്തനില് എത സ്കൂളുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്;
ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളുലട  എണത്തനില്  വര്ദനവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സ്കൂളുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  ഈ
കേണക്കുകേളുമഭായനി  തഭാരതമവലാംലചേയസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇസൗ അധവയനവര്ഷലാം ഒരു വനിദവഭാര്തനികപഭാലുലാം ഒന്നഭാലാം
കഭാസനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിടനിലഭാത്ത  35  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളഭാണസ്റ്റ്
ഉള്ളതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  മുന്വര്ഷലാം  ഇസൗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  39  സ്കൂളുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്.
അതനിനഭാല് ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളുലട എണത്തനില് ഇസൗ വര്ഷലാം വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിടനില.

(സനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം എന്ന ജനകേതീയ കൂടഭായയുലട
ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിരവധനി പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി) ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ഒരു വര്ഷലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ ഇസൗ കേണക്കുകേളുമഭായനി
പുകരഭാഗതനി തഭാരതമവലാംലചേയസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

സ്കൂളുകേളനില് ഉചഭക്ഷണത്തനിനുള്ള ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

125 (1114) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനില് ഉചഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന അരനിയുലടയുലാം
മറ്റു ധഭാനവങ്ങളുലടയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സലാംവനിധഭാനലമനഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭായ  കബഭാധവലപടഭാല്
എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭായ  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഏലതങ്കനിലുലാം
സ്കൂളുകേള  ഈ  അദവയന  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതനില് എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത പദതനിയഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഉചഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  വനിതരണലാംലചേയ്യുന്ന  അരനി
കഗഭാഡസൗണുകേളനില്വചസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  സവപകകേഭാ  ഡനികപഭാ  മഭാകനജര്  കേതഭാളനിറനി  മഭാകനജരുലട
സഹഭായകത്തഭാലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷമഭാണസ്റ്റ് വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്
എടുക്കഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.  ഏതഭാനുലാം  ചേനില  ചേഭാക്കുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  (റഭാന്ഡമഭായനി)  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചഭാണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനയനില്  കേതഭാളനിറനി  കമഭാശമഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേഭാണുന്ന  അരനി  സവപകകേഭാ
സതതീകേരനിക്കുന്നനില.
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(സനി)  അരനിയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കമഭാശമഭാലണന്നസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കഭാടനി  മണക്കഭാടസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  റനി.റനി.ലഎ.,  കുമ്പഴ എലാം.പനി.വനി.  വഹസ്കൂള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം
പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ വനിവരലാം സവപകകേഭാലയ അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അരനി മഭാറനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ് പരഭാതനികേളുണഭാവകേയഭാലണങ്കനില് സവപകകേഭായുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് പരഭാതനികേളനില്
കേഴമ്പുലണന്നസ്റ്റ്  കബഭാധവലപടഭാല്  അരനി  മഭാറനിനല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു
വരുന.

സുരക്ഷയനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേള

126 (1115) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സുരക്ഷയനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേള എതയഭാലണന്നസ്റ്റ് ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറനിലഭാത്ത എത സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് ജനില
തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സുരക്ഷനിതതമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) അണ്എയനിഡഡസ്റ്റ് കമഖലയനില് എത സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം
അവയനില് എത സ്കൂളുകേളക്കഭാണസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളലതനലാം ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  നനിബനനകേള
പഭാലനിചഭാല് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാന് കേഴനിയുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ ;

(എഫസ്റ്റ്)  സസൗജനവ  നനിര്ബനനിത  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനിയുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ
അവകേഭാശ നനിയമലാം കവണവനിധലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
എത തുകേയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് പറയഭാകമഭാ ;

(ജനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  തുകേ  ഏലതങ്കനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
നഷ്ടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ഇലഭാത്ത സ്കൂളുകേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
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(സനി)  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനഭായുള്ള ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അനുശഭാസനിക്കുന്ന
നനിബനനകേള  പഭാലനിക്കുന്നപക്ഷലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരവലാം  അകപഭാള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  സസൗജനവ  നനിര്ബനനിത  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  വനിദവഭാഭവഭാസ
അവകേഭാശ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം വവതവസ
തുകേകേളഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ആവശവത്തനികലയഭായനി
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 338.852 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ജനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില് വനിതരണലാംലചേയ കേലണറനില്
എലാം.എല്.എ.യുലട കഫഭാകടഭാ

127 (1116) ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി തലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതു
വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  വനിതരണലാംലചേയ  കേലണറനില്  പ്രസ്തുത  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല
എലാം.എല്.എ.-യുലട  കഫഭാകടഭാകൂടനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരുകന്നഭാ  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എങ്കനില്
ഇതനിനുള്ള നനിര്കദശലാം ആരഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി തലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതു
വനിദവഭാലയങ്ങളനില് വനിതരണലാംലചേയ കേലണറനില് പ്രസ്തുത നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
എലാം.എല്.എ.യുലട കഫഭാകടഭാകൂടനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരുന്നതഭായനി  അറനിയുന.  എന്നഭാല്
ഇതനിനസ്റ്റ് ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില്നനിനലാം നനിര്കദശലമഭാനലാം നല്കേനിയനിടനില.

ഇസൗ അദവയന വര്ഷലാം ഒന്നഭാലാം കഭാസനില് പ്രകവശനലാം കനടനിയ വനിദവഭാര്തനികേള

128 (1117) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് ഈ അദവയന വര്ഷലാം ആലകേ
എത വനിദവഭാര്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഒന്നഭാലാം കഭാസനില് പ്രകവശനലാം കനടനിയതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  മുന്വര്ഷലാം  ഇതസ്റ്റ്  എതയഭായനിരുന;  മുന്വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം
കനടനിയ വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് എതയഭാണസ്റ്റ്
വര്ദനവസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില്  സതനലാം  മക്കലള  കചേര്ക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരുലടയുലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേരുലടയുലാം
എണത്തനില് വര്ദനവണഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിച ഏലതങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള
കേണക്കസ്റ്റ് സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ഇസൗ  അദവയനവര്ഷലത്ത  ആറഭാലാം
പ്രവൃത്തനിദനിന  കേണക്കസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  96913  വനിദവഭാര്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം
കനടനിയതസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുന്വര്ഷലാം  (2016-17)  ഇതസ്റ്റ്  91,210  ആയനിരുന.  മുന്വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
പ്രകവശനലാം കനടനിയ വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനില്  5,703  കുടനികേളുലട വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) കേണക്കസ്റ്റ് കശഖരനിചനിടനില.

എ.ലഎ.പനി. സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേരുലട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം

129 (1118) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏരനിയ  ഇന്റെന്സതീവസ്റ്റ്  കപ്രഭാഗഭാമനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച
സ്കൂളുകേളനില്  നനിയമനിതരഭായ  ഒരു വനിഭഭാഗലാം  അധവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി ശമ്പളമനിലഭാലത കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ഇവര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സതതര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഉണസ്റ്റ്. ഏരനിയ ഇന്റെന്സതീവസ്റ്റ് കപ്രഭാഗഭാമനില് ഉളലപട സ്കൂളുകേളനില് 238
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത തസനികേകേളക്കസ്റ്റ്  മഭാതകമ  സര്ക്കഭാര് ശമ്പളലാം  നല്കേഭാന്  ഉത്തരവള്ളൂ.
ഏരനിയഭാ ഇന്റെന്സതീവസ്റ്റ് കപ്രഭാഗഭാലാം പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 35 സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് എയ്ഡഡസ്റ്റ് പദവനി
അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇസൗ  സ്കൂളുകേളനിലല  നനിലവനിലുള്ള  സനിതനിവനിവര
കേണക്കുകേള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേഭാന്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടകറഭാടസ്റ്റ്
ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  തുടര്നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ. സ്കൂളുകേളനിലല മലയഭാള ഭഭാഷഭാ പഠനലാം

130 (1119) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാളലാം  നനിര്ബന  ഭഭാഷയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ.
സ്കൂളുകേള വനിമുഖത കേഭാട്ടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരവത്തനില്
എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലയഭാളഭഭാഷ  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പഠന  ആക്ടസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  ചേടങ്ങള
നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള ഇതനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരമുണഭാകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) മലയഭാളലാം പഠനിപനികക്കണഭാത്ത സ്കൂളുകേളനില് ഒന്നഭാലാംതരലാം മുതല് (സ്കൂളനിലല
ഏറവലാം  തഭാഴ  കഭാസസ്റ്റ്  മുതല്)  കമഭാനുഗതമഭായനി  പത്തഭാലാംതരലാം  വലര  മലയഭാളഭഭാഷ
പഠനിപനിക്കണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പഠന  ആക്ടസ്റ്റ്  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ
ആക്ടനിലന  സലാംബനനിച  ചേടങ്ങളുലട  രൂപതീകേരണലാം  അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ. സ്കൂളുകേളനില് മലയഭാളഭഭാഷഭാ പഠനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയൂ.

എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി. സര്ടനിഫനിക്കറനില്  തനിരുത്തല് വരുത്തല്

131 (1120) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗസറസ്റ്റ്  വനിഞഭാപനത്തനിലൂലട  ജഭാതനി,  മത,  വവക്തനിപരമഭായ വനിവരങ്ങള
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  തനിരുതന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  നടപടനികമങ്ങള
ഉകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് ആയതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  14-3-1984-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)80/84/ജനി.എ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
എല്.സനി.  കേഴനിഞ വനിദവഭാര്തനിയുലട കപരസ്റ്റ്,  ജഭാതനി,  മതലാം എന്നനിവ സ്കൂള റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില്
നനിനലാം വവതവസമഭായനി സര്ടനിഫനിക്കറനില്  തനിരുത്തനി നല്കുന്നതല.  അത്തരലാം തനിരുത്തലുകേള
ഗസറസ്റ്റ് വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലൂലട മഭാകറണതുലാം സര്ടനിഫനിക്കറനിലനഭാപലാം സൂക്ഷനികക്കണതുമഭാണസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ്
തനിരുത്തലുകേള അനുബന കരഖകേള സഹനിതലാം അകപക്ഷനിചഭാല് തനിരുത്തനി നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ കകേഭാപനി അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  കപരസ്റ്റ്,  ജഭാതനി,  മതലാം എന്നനിവ എകപഭാള കവണലമങ്കനിലുലാം മഭാറനി സതതീകേരനിക്കുവഭാന്
വവവസയുള്ളതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരനിക്കല്  നല്കേനിയ  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  കൂലടക്കൂലട  തനിരുത്തലുകേള
നടതന്നതസ്റ്റ്  പല  കമകക്കടുകേളക്കുലാം  വഴനിവകചയഭാലമന്നതനിനഭാല്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
നടപടനികേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതഭാണുത്തമലാം.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പ്രതീ-വപ്രമറനി വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

132 (1121) ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രതീ-വപ്രമറനി  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതീ-  വപ്രമറനി വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനവലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ഈ
കമഖലയനില്  കൂടുതല്  ഗുണപരമഭായ  മഭാറങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്രതീ-വപ്രമറനി  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ശഭാസതീയമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള പ്രതീ-വപ്രമറനി കഭാസ്സുകേള,
സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള അങ്കണവഭാടനികേള, സതകേഭാരവ ഏജന്സനികേളുലട
നഴറനികേള/കേനിന്റെര്ഗഭാര്ടനുകേള എന്നതീ സഭാപനങ്ങളനിലല  3  മുതല്  6  വയസസ്റ്റ് വലര
പ്രഭായമുള്ള  കുഞങ്ങളക്കഭായനി   ഒരു  ഏകേതീകൃത  പഭാഠവപദതനി  സലാംസഭാന  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഗകവഷണ പരനിശതീലന സമനിതനിയുലട കനതൃതതത്തനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേരള  പ്രതീ-സ്കൂള പഭാഠവപദതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അദവഭാപകേര്ക്കുള്ള
പ്രവര്ത്തന പുസകേലാം  "കേളനിപഭാടലാം"  എന്ന കപരനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിലന്റെ
തമനിഴസ്റ്റ്, കേന്നട തര്ജ്ജനിമ നടനവരുന. 

സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  പനി.റനി.എ.-യുലട  കനതൃതതത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രതീ-വപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളുലട  അവസഭാപഠനലാം  എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലട
ചുമതലയനില് നടനവരുന. പഠനലാം  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം

133 (1122) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭായനി
വനിഷയ  പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  വനിദവഭാര്തനിയുലട  സമഗ  വനികേസനവലാം  പരനിസനിതനി
അവകബഭാധവലാം  വളര്ത്തഭാനഭായനി  എലനഭാലക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 185

(ബനി)  അക്കഭാദമനികേ മനികേവസ്റ്റ്  അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്തന്നകതഭാലടഭാപലാം
സഭാമൂഹവപ്രതനിബദതയുലാം സൃ ഷ്ടനിക്കഭാനുതകുന്ന തരത്തനില് വനിദവഭാഭവഭാസ പ്രകനിയലയ
ശക്തനിലപടത്തഭാനുകദശനിക്കുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതകേഭാരവ  ടഡ്യൂഷനുലാം  വഗഡസ്റ്റ്  സലാംസഭാരവലാം  കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലാം
അനനിവഭാരവമഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  പഭാഠവപദതനി  അവതരണത്തനികന്റെകയഭാ  അദവയന  രതീതനിയുലടകയഭാ
തകേരഭാറുമൂലമഭായതനിനഭാല് അതസ്റ്റ് കേലണത്തനി പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭായനി
വനിഷയ  പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  വനിദവഭാര്തനിയുലട  സമഗ  വനികേസനവലാം  പരനിസനിതനി
അവകബഭാധവലാം  വളര്ത്തഭാനഭായനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദശനിക്കുന.

1. വനിദവഭാര്തനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചേനിടലപടുതവഭാനുലാം  നനിരനരവലാം  സമഗവമഭായ  മൂലവനനിര്ണയലാം
നടതവഭാനുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  അദവഭാപകേ-അദവയന  തലങ്ങളനില്
കേഭാതലഭായ  മഭാറലാംവരുതന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2. 'കേഭാമ്പസസ്റ്റ് തലന്ന പഭാഠപുസകേലാം'  എന്ന ആശയലത്ത വനികേസനിപനിചസ്റ്റ്
കൂടുതല്  പഠനഭാനുഭവങ്ങള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  അറനിയുന്നതനിനഭായനി
സ്കൂളുകേളനില് വജവവവവനിദവ ഉദവഭാനങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ.

3. കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരലാം  പുതനിയ  തലമുറയനില്  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം
മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഒരു  സലാംസഭാരമഭായനി  രൂപലപടുതന്നതനിനുലാം
ഉതകുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പഭാഠവപദതനിയനില് ഉളലപടുതകേ.

4. പൂര്ണമഭായുലാം ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭാക്കനി അങ്കണവഭാടനി,  പ്രതീ-വപ്രമറനി
സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനി സമതീപനരതീതനി ആധുനനികേമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേ.

5. സ്കൂള വഭായനശഭാലകേളുലാം ലകബഭാറടറനികേളുലാം നവതീകേരനിക്കുകേ.

6. പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  പരനിഗണന
നല്കേനി മുഖവധഭാരയനിലലതകേ.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബദത വളര്തന്ന തരത്തനില് പരസരലാം സഹഭായനിച്ചുലാം
അനുഭവങ്ങള  പങ്കുവച്ചുലാം  പഠനത്തനില്  മുകന്നറഭാന്  കപ്രരനിപനിക്കുന്ന  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്
പഭാഠവപദതനി സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  സതകേഭാരവ  ടഡ്യൂഷന്,  വഗഡസ്റ്റ്,  സലാംസഭാരലാം  തുടങ്ങനിയ  ബഭാഹവഇടലപടലുകേളക്കസ്റ്റ്
അവസരലാം  നല്കേഭാത്തവനിധത്തനില്  പഭാഠവപദതനിലയയുലാം  പരതീക്ഷഭാരതീതനിലയയുലാം
ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.
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അണ്-എയ്ഡഡസ്റ്റ് ലസഷവല് സ്കൂളുകേള

134 (1123) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.ആര്.,  സനി.പനി.  ഓടനിസലാം  എന്നതീ  പരനിമനിതനികേളുള്ള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കു
കവണനി നടതന്ന എത അണ്-എയ്ഡഡസ്റ്റ് ലസഷവല് സ്കൂളുകേള ഉണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതനില് എത സ്കൂളുകേലള എയ്ഡഡസ്റ്റ് ആക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി) ഇതനിനുകവണനി എത കപഭാസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി) 50  കുടനികേളനില് കൂടുതലുള്ള സ്കൂളുകേലള എയ്ഡഡസ്റ്റ് ആക്കുവഭാന് കേഴനിഞ
ഗവലണ്മെന്റെസ്റ്റ് എടുത്ത തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;  ഇലലങ്കനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
എനഭാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  പസസ്റ്റ്-2  വലര  എലഭാ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  സസൗജനവ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  നല്കുന്ന
കകേരളത്തനില്  ലസഷവല്  സ്കൂളുകേളനിലല  പ്രകതവകേ  പരനിഗണനകവണ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
സസൗജനവ വനിദവഭാഭവഭാസലാം നനികഷധനിയലപടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  എങ്കനില്  ഇവര്ക്കുകവണനിയുള്ള  എലഭാ  സ്കൂളുകേളുലാം  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  ആക്കുവഭാന്
നടപടനി സതതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.ആര്,  സനി.  പനി.,  ഓടനിസലാം എന്നതീ പരനിമനിതനികേളുള്ള കുടനികേളക്കഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 314 സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര് കപഴണ്സസ്റ്റ് വനിത്തസ്റ്റ്
ഡനിലസബനിലനിറതീസസ്റ്റ്  ആക്ടസ്റ്റ്/റൂളസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനഭാല് അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളുലട ഗണത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന് കേഴനിയനില.

(ബനി) രജനികസ്ട്രേഷന് ലഭനിച 314 സ്കൂളുകേളനില് 33 സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് എയ്ഡഡസ്റ്റ് പദവനി
നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  9-2-2016-നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിരുന.  എന്നഭാല്
1-1-2016 മുതല് 30-4-2016 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവകേള  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി  പുനനഃ
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  9-2-2016-ലല  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവലാം  ഉപസമനിതനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
ആയതനികന്മെലുള്ള തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) തസനികേകേള അനുവദനിചനിടനില.

(ഡനി)  50  കുടനികേളനില് കൂടുതലുള്ള ലസഷവല് സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്  പദവനി
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുന്സര്ക്കഭാര്  എടുത്ത  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനലാം  മനനിസഭഭാ
ഉപസമനിതനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തുടര്നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 187

(ഇ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എലാം.ആര്.,  സനി.പനി.,  ഓടനിസലാം  എന്നതീ  പരനിമനിതനികേളുള്ള
കുടനികേളക്കഭായുള്ള സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.
ആയതനിനഭാല്  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  പദവനി  ലഭനിചനില  എന്ന  കേഭാരണത്തഭാല് പ്രസ്തുത
സ്കൂളുകേളനിലല കുടനികേളക്കസ്റ്റ് സസൗജനവ വനിദവഭാഭവഭാസലാം നനികഷധനിക്കലപടുന്ന സഭാഹചേരവലാം
നനിലവനിലനില.

(എഫസ്റ്റ്) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.

എല്.പനി./യു.പനി. സ്കൂളുകേളനിലല ഭസൗതനികേ സസൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തല്

135 (1124) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു മണ്ഡലത്തനിലല
രണസ്റ്റ്  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളുകേള  ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ്  അവനിടലത്ത  ഭസൗതനികേ  സസൗകേരവങ്ങള
ലമചലപടുതന്ന പരനിപഭാടനിയുലട നടപടനികമങ്ങള ഏതുവലരയഭായനി എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി  നടത്തഭാന് ഏലതങ്കനിലുലാം  ഏജന്സനിലയ ലതരലഞടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ ഏലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞ'ത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഒരു എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ടനി പദതനിയുലട ആദവഘടമഭായനി മഭാസര്പഭാന്,  എസനികമറസ്റ്റ്,
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എന്നനിവ സഹനിതലാം വനിശദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിച  6
സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് മഭാസര് പഭാന്,
എസനികമറസ്റ്റ്,  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എന്നനിവ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സ്കൂളതല കേമ്മേനിറനി
ലതരലഞടുക്കുന്ന  അകഡനിറഡസ്റ്റ്  ഏജന്സനികേളഭാണസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ആദവഘടമഭായനി വനിശദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിച 6
സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയഭാലുടന് ടനി  സ്കൂളുകേളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ലതരലഞടുക്കലപട മറ്റു സ്കൂളുകേള വനിശദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭവമഭാക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതുലാം  തഭാമസലാംവനിനഭാ  ടനി  സ്കൂളുകേളനില്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.
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ലപരുവ ഗവ. കബഭായ്സസ്റ്റ് സ്കൂള അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്
ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

136 (1125) ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേള  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനിയനില്  കേടുതരുത്തനി  അസലാംബ്ളനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ള ലപരുവ ഗവ. വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ് കഫഭാര്
കബഭായ്സനിലന  ഉളലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഹഭാബനിറഭാറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  അനനര
നടപടനികേളക്കഭായനി  സമര്പനിക്കലപട്ടുലവങ്കനിലുലാം  നഭാളനിതുവലര  ഇതനില്  തുടര്നടപടനിലയഭാനലാം
വകേലക്കഭാള്ളഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള വനികേസനത്തനിലന്റെ  ആദവഘടത്തനില്  7  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിയഭായനി
ഹഭാബനിറഭാറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്.പ്രകേഭാരലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിരുന്ന ഈ പദതനി
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ-യസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതനിലന്റെ തുടര്നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേടുതരുത്തനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടുന്ന  ലപരുവ
ഗവ. വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കഫഭാര് കബഭായ്സസ്റ്റ് സ്കൂളനിലന മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്തന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത   സ്കൂളനിലന്റെ
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തമനിഴസ്റ്റ് നഡ്യൂനപക്ഷ കമഖലകേളനിലല സ്കൂളുകേളനില് മലയഭാളലാം

137 (1126) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലയഭാള പഠനലാം നനിര്ബനമഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവത്തനില് തമനിഴസ്റ്റ് നഡ്യൂനപക്ഷ
കമഖലകേളനിലല സ്കൂളുകേളനില് മലയഭാളലാം അധവഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കലപകടണതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തമനിഴസ്റ്റ് നഡ്യൂനപക്ഷ കമഖലകേളനിലല സ്കൂളുകേളനില് പ്രകതവകേ മലയഭാളലാം പഠന
കമഭാഡദ്യുളുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലയഭാളലാം പഠനിപനികക്കണഭാത്ത സ്കൂളുകേളനില് ഒന്നഭാലാംതരലാം മുതല്  (സ്കൂളനിലല ഏറവലാം
തഭാഴ  കഭാസസ്റ്റ് മുതല്)  കമഭാനുഗതമഭായനി പത്തഭാലാംതരലാം വലര മലയഭാളഭഭാഷ പഠനിപനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
മലയഭാളഭഭാഷഭാ പഠന ആക്ടസ്റ്റ് വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ ആക്ടനിലന സലാംബനനിച ചേടങ്ങളുലട
രൂപതീകേരണലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ മലയഭാള ഭഭാഷഭാ
പഠനത്തനിനുള്ള തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാള്ളുകേയുള്ളൂ.

(ബനി) 'നമ്മുലട മലയഭാളലാം'  എന്ന കപരനില് ഒന്നഭാലാം കഭാസനിലല കുടനികേളക്കഭായനി
മലയഭാള പഠനത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു പഭാഠപുസകേലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനികനഭാലടഭാപലാം ഒരു
അധവഭാപകേ സഹഭായനിയുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവസ്റ്റ്

138 (1127) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കലപടതസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ്; എത സ്കൂളുകേളനിലഭായനി
എത ബഭാച്ചുകേളഭാണസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ രൂപതീകേരണസമയത്തസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപടതസ്റ്റ്; പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവനിൽ  അനുവദനിച അധവഭാപകേ തസനികേകേള എത;  മനിനനിസതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാരുലട
തസനികേ എത; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത  സ്കൂളുകേളുലാം,  ബഭാച്ചുകേളുമഭാണസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
അലാംഗതീകേരനിക്കലപട അധവഭാപകേ-അനധവഭാപകേ തസനികേകേള എതയഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആരലാംഭകേഭാലലത്ത ലപഭാതുപരതീക്ഷകേള എതയഭായനിരുന; ഇകപഭാള എത
ലപഭാതുപരതീക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടതന്നതസ്റ്റ്;  പരതീക്ഷയസ്റ്റ്  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്
പ്രതനിവര്ഷലാം  എത  വനിദവഭാര്തനികേളഭാണസ്റ്റ്;  എത  ജതീവനക്കഭാരുലട  തസനികേകേള  പരതീക്ഷഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപനില് പുതനിയ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാന് ശനിപഭാര്ശയുകണഭാ;
മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട അഭഭാവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1990-ലഭാണസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കലപടതസ്റ്റ്. 31 സ്കൂളുകേളുലാം 231
അദവഭാപകേരുലാം 36 മനിനനിസതീരനിയല് വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുമഭാണസ്റ്റ് ആരലാംഭഘടത്തനില്
ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്. (അനുബനലാം 1* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.)

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി) സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് 817-ഉലാം എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഖലയനില് 845-ഉലാം അണ്
എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഖലയനില് 362-ഉലാം റസനിഡന്ഷവല്/ലസഷവല്/ലടകനിക്കല് കമഖലയനില് 49-ഉലാം
ഉളലപലട  2073  സ്കൂളുകേളുലാം  7248  ബഭാച്ചുകേളുലാം  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്
കമഖലയനില് 14048 അദവഭാപകേരുലാം 1414 അനദവഭാപകേരുലാം എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഖലയനില്
12538 അദവഭാപകേരുലാം 876 അനദവഭാപകേരുലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആരലാംഭകേഭാലത്തസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് ലപഭാതുപരതീക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്.   നനിലവനില് 6
ലപഭാതുപരതീക്ഷകേള നടതനണസ്റ്റ്. അതനിനുപുറകമ 5 വഭാര്ഷനികേ/മഭാതൃകേഭാ പരതീക്ഷകേളുലാം
നടതനണസ്റ്റ്. ലപഭാതുപരതീക്ഷകേളക്കഭായനി ലമഭാത്തലാം 14,72,277 വനിദവഭാര്തനികേള ഒരു
വര്ഷലാം രജനിസര് ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  പരതീക്ഷഭാവനിഭഭാഗത്തനിലല നനിലവനിലല തസനികേകേളുലട
എണലാം അനുബനലാം 2* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപനില്,  ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്,  റതീജനിയണല് ഓഫതീസസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പുതുതഭായനി  തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കണലമന്ന ഹയര് ലസക്കണറനി ഡയറക്ടറുലട
ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഹയര് ലസക്കണറനി പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുലട സലലാംമഭാറലാം

139 (1128) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര് ലസക്കണറനി പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുലട സലലാം മഭാറത്തനില് വനിവഭാദലാം
ഉയര്ന്നനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് കേഭാരണലമനഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2010-ല്  സഭാനക്കയറലാം  ലഭനിച്ചുവന്ന  പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി
മറനികേടന്നസ്റ്റ് 2015-ല് ലപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിചവരുലട അകപക്ഷകേളക്കസ്റ്റ് പ്രഭാമുഖവലാം നല്കേനി
എന്ന  ആകരഭാപണലാം  ഉയര്നവന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  നനിജസനിതനി  എനഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുലട  സലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  പ്രകതവകേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഉകണഭാ;  എങ്കനില് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങ്കനില് സലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ നല്കുകമ്പഭാള
ആര്ക്കസ്റ്റ് ഏതടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പ്രഭാമുഖവലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വളലര  പനികന്നഭാക്കഭാവസയനിലുള്ള  സലത്തസ്റ്റ്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
സലലാംമഭാറലാം കേനിടഭാതനിരനിക്കുകമ്പഭാള അടുത്തകേഭാലത്തസ്റ്റ് മഭാതലാം പ്രനിന്സനിപലഭായനി സഭാനക്കയറലാം
ലഭനിചവര് ഇഷ്ടസലങ്ങളനികലക്കു മഭാറനിയനിട്ടുലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ചേനില സ്കൂളുകേളനില് വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  തഭാഴ്ന്നു  എന്ന കേഭാരണത്തഭാല്
പ്രനിന്സനിപല്മഭാലര  മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് എത അദവഭാപകേന്മെഭാലര  ഈ കേഭാരണത്തഭാല്
ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(എഫസ്റ്റ്) മഭാറലപട അദവഭാപകേന്മെഭാര്ക്കസ്റ്റ് ബദലഭായനി വന്നവര് പ്രവര്ത്തനിച സ്കൂളനില് മനികേവസ്റ്റ്
കേഭാടനിയവരഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ജനി)  പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുലട സലലാംമഭാറലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കൃതവമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനയുകണഭാ;
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ അതവനഭാകപക്ഷനിതമഭാലണന്നസ്റ്റ് കബഭാധവലപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ഇല.  ഹയര് ലസക്കണറനി ടതീചര്മഭാര്ക്കുള്ള സലലാംമഭാറ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
കഭദഗതനിലചേയസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരവത്തനില്  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളകൂടനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
പ്രനിന്സനിപല്മഭാര്ക്കുള്ള സലലാംമഭാറ മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിശദമഭായ ഒരു
ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ) ഇപ്രകേഭാരമുള്ള സലലാംമഭാറങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

(എഫസ്റ്റ്) ബഭാധകേമല.

(ജനി)  ഇല.  ഹയര് ലസക്കണറനി ടതീചര്മഭാര്ക്കുള്ള സലലാംമഭാറ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
കഭദഗതനി ലചേയസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായ സഭാഹചേരവത്തനില് പ്രസസ്തുത മഭാനദണ്ഡങ്ങള കൂടനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
പ്രനിന്സനിപല്മഭാര്ക്കുലാം  സലലാംമഭാറ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ ഒരു
ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ-ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് കകേരളത്തനിലന്റെ
പ്രഭാതനിനനിധവലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

140 (1129) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ -ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് കകേരളത്തനിലന്റെ പ്രഭാതനിനനിധവലാം മറസ്റ്റ്
പല സലാംസഭാനങ്ങലള അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് കുറവഭാണസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനിലന്റെ കനതൃതതത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണസ്റ്റ്. കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് കവഭാക്കസ്റ്റ്
വനിത്തസ്റ്റ് കസഭാളര് (WWS), അസഭാപസ്റ്റ് (ASAP), കസഭാളര് സകപഭാര്ടനിലാംഗസ്റ്റ് കപ്രഭാഗഭാലാം (SSP), റൂസ
(RUSA)  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളനിലൂലട  ലതഭാഴനില്  വനപുണവലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്
കവണ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
പഠനനനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനുമഭായനി  പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രഭാമുഖവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം

141 (1130) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ലപഭാതു
വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  ഗണവമഭായ  കതഭാതനില്  വനിദവഭാര്തനികേള  വര്ദനിചതസ്റ്റ്  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
ഇത്തരലാം  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  ഭസൗതനികേ,  അക്കഭാദമനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന്
ലചേയ കേഭാരവങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കഭാസ്റൂലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സഭാകങ്കതനികേവനിദവയുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വവഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം സതതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  അനനിവഭാരവഘടകേമഭായ  കബഭാധന
രതീതനിയനിലല മഭാറങ്ങളക്കഭായനി പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അദവയന
നനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  ഭസൗതനികേസഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടുതകേ
എന്ന ഉകദശവകത്തഭാടുകൂടനി  എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം  ഓകരഭാ സ്കൂളുകേലള
വതീതലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  113  സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനില് ആദവഘടത്തനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ് ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള
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37  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി
ലതരലഞടുക്കലപടനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളുലട  മഭാസര്പഭാന്,  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  വലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനഭായുള്ള
പഭാന്  ഇനത്തനിലുള്ള  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതത്തനില്  നനിനലാം  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളുകേളുലട
അടനിസഭാന സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനഭായനി  216  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കമല്പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള സ്കൂള ലതരലഞടുപസ്റ്റ് നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  അക്കഭാദമനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സതതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• ഒന മുതല്  12  വലര കഭാസുകേളനിലല കുടനികേളുലട പഠന പ്രയഭാസങ്ങള
കേലണതന്നതനിനുകവണനി കബസസ്റ്റ് വലന് അചതീവ്ലമന്റെസ്റ്റ് സര്കവ്വേ
നടത്തനി.  പ്രയഭാസകേരമഭായ  കമഖലകേള  കേലണത്തനി  പരനിഹഭാര
കബഭാധനത്തനിനുള്ള നനിര്കദശങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി. 

• നനിരനര  മൂലവനനിര്ണയലാം  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃത
വനിദവഭാഭവഭാസലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  മുഴവന്  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.

• സൂക്ഷ്മതല  പഭാഠഭാസൂതണവലാം  അനുബന  സഭാമഗനികേളുലാം  ഡനിജനിറല്
വനിഭവങ്ങളുലാം എലഭാ കഭാസ്സുകേളനിലലയുലാം  എലഭാ അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഎറനി  @  സ്കൂളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  സമഗ
കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിച്ചു.

• മൂലവനനിര്ണയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ജനഭാധനിപതവവല്ക്ക
രനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'കചേഭാദവജഭാലകേലാം'  എന്ന  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
തുടങ്ങനി എലഭാ അദവഭാപകേര്ക്കുലാം കചേഭാദവങ്ങള അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് ലചേയഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി.

ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്  ഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാതല  ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്  പഠന  കകേന്ദ്രങ്ങള
തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

(ബനി)  എട്ടുമുതല് പനണ്ടുവലരയുള്ള സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലല നഭാല്പത്തനി
അയഭായനിരലാം  കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള വഹലടകേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതനിനുലാം ലഎ.ടനി. ലഭാബസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്,
തളനിപറമ്പസ്റ്റ് എന്നതീ നഭാലസ്റ്റ് അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില് വഹലടകേസ്റ്റ് സ്കൂള
പദതനി  വപലറഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭസൗതനികേ
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സഭാഹചേരവങ്ങള ഒരുക്കുന്നതുലാം കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള സജ്ജമഭാക്കുന്നതുലാം അതതസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള
തലന്നയഭായനിരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  493.5  കകേഭാടനിയുലട
ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്  'കേനിഫ്ബനി'  യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച്ചു.   കകേരളഭാ  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  &
ലടകകഭാളജനി കഫഭാര് എഡഡ്യൂകക്കഷന് (വകേറസ്റ്റ്) എന്ന കപരനില് ലഎടനി@ സ്കൂളനിലനക്കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  (എസസ്റ്റ്.പനി.വനി)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സ്കൂളുകേളക്കുലാം  വനിദവഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ലമചലപട  ലഎ.ടനി.  പശ്ചഭാത്തല
സസൗകേരവവലാം ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഡനിജനിറല് സകങ്കതങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പരനിശതീലനലാം,  പഠന കബഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആയഭാസരഹനിതവലാം രസകേരവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഡനിജനിറല്  ഉള്ളടക്ക  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അക്കഭാദമനികേവലാം  ഭരണപരവമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹഭായകേമഭായ വനിവനിധ കസഭാഫസ്റ്റ് റസ്റ്റ് ലവയര് വനികേസനിപനിക്കല് തുടങ്ങനിയവ വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനില് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വപലറസ്റ്റ് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
മണ്ഡലങ്ങളക്കുപരനിയഭായുള്ള  136  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  സജ്ജമഭായ
കഭാസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ് ഉപകേരണ വനിതരണവലാം മറസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം 2017 ഒകക്ടഭാബറനില്
ആരലാംഭനിക്കുലാം.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  കബഭാധനരതീതനിയനിലല  മഭാറങ്ങളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

പുതനിയ പഭാര്ടസ്റ്റ്വടലാം ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ് ടതീചര്/ഫുളവടലാം ലബനനിഫനിറസ്റ്റ്  ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ്
ടതീചര് തസനികേകേള

142 (1131) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാര്ടസ്റ്റ്വടലാം ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ്  ടതീചര്/ഫുളവടലാം ലബനനിഫനിറസ്റ്റ്  ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ്  ടതീചര്മഭാരുലട
എത തസനികേയഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാര്ടസ്റ്റ്വടലാം ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ് ടതീചര്/ഫുളവടലാം ലബനനിഫനിറസ്റ്റ്  ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ് ടതീചര്മഭാരുലട
പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനിൽ  എതലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്ടസ്റ്റ്വടലാം ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ്  ടതീചര്/ഫുളവടലാം ലബനനിഫനിറസ്റ്റ്  ലഭാലാംകഗതജസ്റ്റ് ടതീചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ജനി.പനി.എഫസ്റ്റ്. ഉളലപലടയുള്ള ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേണലമന്ന ആവശവലാം സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 3917 എണലാം.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ആവശവലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
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എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി. ലകേഭാകമഴ സ്റ്റ് ഒഴനിവകേള

143 (1132) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി. കകേഭാകമഴനിലന്റെ എത സതീനനിയര്/ജൂനനിയര് ഒഴനിവകേള വതീതലാം
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;  ഇതനില്  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  ലസഷവല്  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനുകവണനി  മഭാറനിലവച
ഒഴനിവകേള  ഒഴനിലകേ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനികലക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേകയണ  ഒഴനിവകേള  എതലയന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  ജൂനനിയറനിലന്റെ  എത ഒഴനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷന്
വഴനി നനികേതന്നതനിനഭായനി മഭാറനിലവചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  ജൂനനിയറഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കകേണവരുലട
ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനില് ഉകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആ ലനിസനില് എത കപരുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ലനിസനില് ഉള്ളതനികനക്കഭാള കൂടുതല് ഒഴനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷനസ്റ്റ്
കവണനി  മഭാറനിലവചനിട്ടുലണങ്കനില്  ആയതസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകമഭാ;  ലനിസസ്റ്റ്
നനിലവനിലനിലലങ്കനില് ഇതനിനഭായനി നതീക്കനിവച ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുകമഭാ;

(ഇ)  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  ജൂനനിയറനിലന്റെ  എത  എന്.ലജ.ഡനി.
ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാന് ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്;

(എഫസ്റ്റ്)  1-3-2015-നു കശഷലാം എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  ജൂനനിയറഭായനി
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി നനിയമനിക്കലപടവരനിൽ എത കപര് റനിലതീവസ്റ്റ് ലചേയ്യുകേകയഭാ രഭാജനിവയ്ക്കുകേകയഭാ
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇത്തരത്തനിലുണഭായ ഒഴനിവകേള പൂര്ണമഭായുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തസനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവചനിട്ടുള്ള  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ലകേഭാകമഴസ്റ്റ്
സതീനനിയര്  അദവഭാപകേരുലട  49  ഒഴനിവകേളുലാം  ജൂനനിയര്  അദവഭാപകേരുലട  92  ഒഴനിവകേളുലാം
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. കയഭാഗവരഭായ ജൂനനിയര് അദവഭാപകേര് നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല് സതീനനിയര്
ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന്  വവവസയനില.  എന്നഭാല്  ജൂനനിയര്
തസനികേയനില്  40  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  48  ഒഴനിവകേള  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെല്  അദവഭാപകേരുലട  തസനികേമഭാറത്തനിനഭായനി
മഭാറനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  ഒഴനിവകേള,  റനിലതീവനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  ഒഴനിവകേള  ശൂനവകവതന
അവധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് പുനനഃപ്രകവശനത്തനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) 48 ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(സനി) 31-12-2015  വലരയുള്ള തസനികേമഭാറ നനിയമനത്തനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുള്ള
61 കപരുലട ലപ്രഭാവനിഷണല് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ഡനി&ഇ) പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാവന്ന  ഒഴനിവകേലളഭാനലാം
നനിലവനിലനില.

(എഫസ്റ്റ്) 1-3-2015-നസ്റ്റ് കശഷലാം 31-7-2017 വലര എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി ജൂനനിയര്
ലകേഭാകമഴസ്റ്റ് തസനികേയനില് 46 കപര് വനിടുതല്വഭാങ്ങനി കപഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി ഒഴനിവകേളനില് 20
ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഭവമഭായ  2  ഒഴനിവകേള
ഉളലപലട  റനിലതീവനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ലസഷവല്  റൂളസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

തസനികേ മഭാറലാം വഴനി എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി. സതീനനിയര് തസനികേയനില് നനിയമനലാം

144 (1133) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള കസറസ്റ്റ് സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് റൂള പഭാര്ടസ്റ്റ് 2 റൂള 28 ബനി (1)
പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  വനിഷയത്തനില്  തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  എത  ജൂനനിയര്
എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.മഭാലര സതീനനിയര് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.മഭാരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിഭഭാഗലാം  ലസഷവല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  2015-2017
വര്ഷലത്ത കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  വനിഷയത്തനില് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.  സതീനനിയര് തസനികേയനില്
ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള  ഒഴനിവകേളനില്  കയഭാഗവരഭായ  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ജൂനനിയര്
അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഒഴനിവകേളക്കസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസസ്റ്റ്  നനിലവനിലുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ലനിസനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  എത  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
ലഭനിക്കഭാന് അര്ഹതയുലണനലാം ഇകതതടർനണഭാകുന്ന ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനിയസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി.  ലകേഭാകമഴസ്റ്റ്  തസനികേയനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന 176 കപര് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി. (ജൂനനിയര്) ലകേഭാകമഴസ്റ്റ് തസനികേയനില്നനിനലാം
തസനികേമഭാറലാം വഴനി നനിയമനലാം ലഭനിചവരഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഇല.

(സനി) എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി. സതീനനിയര് തസനികേയനില് നനിലവനിലുള്ള 48 ഒഴനിവകേളനികലയസ്റ്റ്
തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  കയഭാഗവരഭായ  451  ജൂനനിയര്  അദവഭാപകേര്
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ലസഷവല് റൂളസസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ജൂനനിയര് അദവഭാപകേരുലട അഭഭാവത്തനില്
മഭാതകമ പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേകയണതുള്ളൂ.

കേരുത്തസ്റ്റ് പദതനി

145 (1134) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ള കേരുത്തസ്റ്റ് എന്ന
പദതനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഈ പദതനി എത സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല ലപണ്കുടനികേളുലട ശഭാരതീരനികേവലാം
മഭാനസനികേവമഭായ ആകരഭാഗവത്തനിലന്റെ ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
'കേരുത്തസ്റ്റ്.'   ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപസ്റ്റ്  കേരനിയര് വഗഡന്സസ്റ്റ് അകഡഭാളലസന്റെസ്റ്റ്
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ് ലസലനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്. 

ലപഭാതുസമൂഹത്തനില്  ലപണ്കുടനികേള  കനരനിടുന്ന  അതനികമങ്ങലള
തടയുന്നതനിനഭായുലാം  അത്തരത്തനിലുള്ള  അവസകേള  സവധരവലാം  കനരനിടുന്നതനിനുലാം
സതയലാം പ്രതനികരഭാധലാം അതവനഭാകപക്ഷനിതമഭാണസ്റ്റ്. ഇസൗ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  വനിദവഭാര്തനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  സതയലാം  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  ആകയഭാധന  കേലകേള
പഠനിപനിക്കുന.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞടുത്ത  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല
മുപത്തനിയകഞ്ചഭാളലാം ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ആകയഭാധനകേലകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.
സലാംസഭാനലത്ത 100 ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് ആണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്.
നഭാല്പതസ്റ്റ് ദനിവസലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയനില് ഓകരഭാ ദനിവസവലാം ഒന്നര
മണനിക്കൂര് വതീതലാം  വനിദവഭാര്തനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്  നല്കുന.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ
യൂണനികഫഭാമുകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  സജ്ജതീകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നസ്റ്റ്
വനിദവഭാലയങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവദനിച്ചുവരുന.  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  മഞ/പച
ബഭാഡ്ജുകേള ലഭനിക്കുന.

അദവഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണയലാം

146 (1135) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18-ലല  അധവഭാപകേ  തസനികേ  നനിര്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  തസനികേ  നനിര്ണയവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  അധവഭാപകേലര  പുനര്വനിനവസനിക്കുന്ന
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതുവഴനി  കജഭാലനി  നഷ്ടലപടവലര  സതനലാം  ജനിലയനില്ത്തലന്ന
പുനര്വനിനവസനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വനിഷയഭാനുപഭാതലാം  അനുസരനിചഭാകണഭാ  പുനര്വനിനവഭാസലാം  നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
ഏലതങ്കനിലുലാം ജനിലകേളനില് വനിഷയഭാനുപഭാതലാം കനഭാക്കഭാലത പുനര്വനിനവഭാസലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് വനിഷയഭാനുപഭാതലാം കനഭാക്കഭാലത എത കപലര
നനിയമനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫസ്റ്റ്) നനിയമലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് കവണ മനിനനിമലാം കയഭാഗവതയഭായ
ബനി.എ.(ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്),  ബനി.എഡസ്റ്റ്.(ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്)  ഇലഭാലത  ,  മറസ്റ്റ്  അദവഭാപകേലരലകേഭാണസ്റ്റ്
ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് പഠനിപനിക്കുവഭാന് വനിദവഭാഭവഭാസ ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാര് നനിര്കദശലാം നല്കുന എന്ന
ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ജനി) കയഭാഗവതയുള്ളവലരത്തലന്ന ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് പഠനത്തനിനസ്റ്റ് നനിയമനിക്കഭാന് കവണ
കേര്ശന നനിര്കദശങ്ങള നല്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18-ലല തസനികേ നനിര്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  മഭാതൃജനിലയനില് ഒഴനിവസ്റ്റ് ലഭവമലഭാലത വന്നതനിനഭാല് സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര മറസ്റ്റ്
ജനിലകേളനില് പുനര്വനിനവസനികക്കണനി വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) വനിഷയഭാനുപഭാതലാം അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ് പുനര്വനിനവഭാസലാം നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഇ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  വനിഷയഭാനുപഭാതലാം  കനഭാക്കഭാലത  ആലരയുലാം
നനിയമനിചനിടനില.

(എഫസ്റ്റ്) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ജനി) 8 മുതല് 10 വലര കഭാസുകേളനില് ആലകേ 5 ഡനിവനിഷനുകേള  എങ്കനിലുലാം ഉലണങ്കനില്
മഭാതകമ ഒരു എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. (ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്)  തസനികേ അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിയൂ.  (7-1-2002-ലല
ജനി.ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  11/2002/ലപഭാ.വനി.വ.)  5  ഡനിവനിഷനനില്  കുറവള്ള
വനിദവഭാലയങ്ങളനിലലലഭാലാം  മറ്റുള്ള  കകേഭാര്  സബ്ജക്റ്റസ്റ്റ്  അദവഭാപകേരഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്
പഠനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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വപ്രമറനി സ്കൂള അദവഭാപകേരുലട നനിയമനലാം

147 (1136) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഇതര  വകുപ്പുകേളനില്  നനിയമനിതരഭാകുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുലാം,
വപ്രമറനി  അധവഭാപകേര്  ഒഴനിലകേയുള്ളവരുലാം  പ്രകമഭാഷനുകശഷലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറുകമ്പഭാള,  വപ്രമറനി  സ്കൂള  അധവഭാപകേരഭായനി  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നവര്  മഭാതലാം
റനിടയര്ലമനവലര അകത ജനിലയനില് തുടരുന്ന പ്രശലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വപ്രമറനി സ്കൂള അധവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് നനിശ്ചനിതകഗഡസ്റ്റ് ലഭനിചതനിനുകശഷകമഭാ,
ലപ്രഭാകമഭാഷൻ  ലഭനിചതനിനുകശഷകമഭാ,  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഇതര  വകുപ്പുകേളനില്
നനിയമനിതരഭാകുന്ന ജതീവനക്കലമകപഭാലല കസറസ്റ്റ് വവസസ്റ്റ് ആക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സതതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വപ്രമറനി  പ്രഥമഭാധവഭാപകേ  തസനികേകേളനില്
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് തലന്നയഭാണസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടതന്നതസ്റ്റ് എന്നതനിനഭാല് റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ് വലര
അവര്ക്കസ്റ്റ് ആ ജനിലയനില്ത്തലന്ന തുടരഭാന് കേഴനിയുലാം.

(ബനി &സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കസഭാള കകേരളയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

148 (1137) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാള  കകേരളയുലട  മലപ്പുറലത്ത  കമഖലഭാ  കകേന്ദ്രത്തനിലല  നനിലവനിലല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള/ചുമതലകേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മലപ്പുറലത്ത കമഖലഭാ കകേന്ദ്രലാം അടച്ചുപൂടഭാന് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഈ വര്ഷലത്ത പസസ്റ്റ് വണ് രജനികസ്ട്രേഷന് കഫഭാറങ്ങള സതതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഏലതലഭാലാം ഓഫതീസുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്; മലപ്പുറലാം കമഖലഭാ കകേന്ദ്രത്തനില് ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളുകടതഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കസഭാള കകേരളയനില് ഡയറക്ടര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഇതുവലര ലചേയ
കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മലപ്പുറലാം  കമഖലഭാ  കകേന്ദ്രത്തനില്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്/ഡയറക്ടര്  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്
കവണനി ലചേയ കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വനിദവഭാര്തനികേളുലട പസസ്റ്റ് വണ് പ്രകവശനത്തനിനുള്ള

അകപക്ഷ സതതീകേരനിക്കല്, ഡഡ്യൂപനികക്കറസ്റ്റ് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്, ഡഡ്യൂപനികക്കറസ്റ്റ് ടനി.സനി,

കകേഭാഴസ്റ്റ്  കേവഭാന്സകലഷന്  തുടങ്ങനിയവയുലട  അകപക്ഷ  സതതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഓണ്വലന്

മുകഖന സലാംസഭാന കകേന്ദ്രത്തനില് അയചസ്റ്റ് അനുമതനി വഭാങ്ങനി ബനലപട കരഖകേള

വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കമഖല  കകേന്ദ്രലാംവഴനി  അനതലന്ന  തനിരനിലകേ  നല്കുന്നതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  സലാംഘഭാടന  ചുമതലകേള

തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) വനിദവഭാര്തനികേളുലട സസൗകേരവഭാര്തലാം പസസ്റ്റ് വണ് അകപക്ഷകേള മലബഭാര്

കമഖല കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം  13  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കനരനിട്ടുലാം  സലാംസഭാന കകേന്ദ്രത്തനില് കനരനിട്ടുലാം

തപഭാല് മഭാര്ഗ്ഗവലാം  സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മലബഭാര്

കമഖല കകേന്ദ്രത്തനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  അകപക്ഷകേള  സതതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  കമതീകേരണലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഡനി) കസഭാള കകേരളയുലട 8-2-2016-ല് കചേര്ന്ന പ്രഥമ ജനറല് കേസൗണ്സനില്

കയഭാഗലാം അഞ്ചസ്റ്റ് ഡയറക്ടര്മഭാരുകടതസ്റ്റ് ഉളലപലട അടനിയനര പ്രഭാധഭാനവമുള്ള തസനികേകേള മഭാതലാം

കേലണത്തഭാന് ഒരു ഉപസമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ടനി തസനികേകേള കേലണതവഭാനുള്ള നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  കസഭാള കകേരള രൂപതീകൃതമഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ് മുമ്പഭാണസ്റ്റ്  (കകേരള കസറസ്റ്റ് ഓപണ്

സ്കൂള  ആയനിരുന്നകപഭാള)  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്  മലബഭാര്  കമഖല  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്

(4-11-2013)-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചതസ്റ്റ്.  മലബഭാര്  കമഖല  കകേന്ദ്രലാം

ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാന ഓഫതീസനില് അധനികേലാംവരുന്ന ജതീവനക്കഭാലര കമഖല

കകേന്ദ്രത്തനില് പുനര്വനിനവസനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കണലമനലാം അതനിനഭായനി പുതനിയ തസനികേകയഭാ

നനിയമനകമഭാ  നടകത്തണതനിലലനമുള്ള  നനിബനനകയഭാലടയഭാണസ്റ്റ്  കമഖല  കകേന്ദ്രലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ്

അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളുലട ബഭാഗനിലല അമനിതഭഭാരലാം

149 (1138) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേള  ബഭാഗുകേളനില്  അമനിതഭഭാരലാം
ചുമക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള ബഭാഗനിലന്റെ ഭഭാരലാം കുടനികേളുലട ശരതീരഭഭാരത്തനിലന്റെ എത ശതമഭാനലാം
വലരയഭാകേഭാലാം എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേള  പുസകേ  ചുമടുമഭായനി  കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്  തടയഭാന്  സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  നടപനിലഭാകുന  എന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം  വലരയഭാകേഭാലാം  എനള്ള  നനിര്കദശങ്ങലളഭാനലാം
നല്കേനിയനിടനില.

(സനി) സ്കൂള ബഭാഗനിലന്റെ ഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഭാഠപുസകേങ്ങള മൂന്നസ്റ്റ്
ഭഭാഗങ്ങളഭായഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള പ്രനിന്റെസ്റ്റ്ലചേയസ്റ്റ്  കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  60  കപജനില്
കൂടുതല് വരഭാത്തവനിധത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ ഭഭാഗവലാം പ്രനിന്റെസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സ്കൂള  ബഭാഗനിലന്റെ  ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിര്കദശങ്ങള  ഇതനിനകേലാം
തലന്ന എലഭാ സ്കൂള അധനികൃതര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലചേലഭാനലാം പുത്തന്കതഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനില്  ഗസൗണ്ടുലാം
ലടന്നതീസസ്റ്റ് കകേഭാര്ട്ടുലാം

150 (T*1139) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദശനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  ലചേലഭാനലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
പുത്തന്കതഭാടസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനില്  ഗസൗണ്ടുലാം  ലടന്നതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്ട്ടുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത സ്കൂളനില് സനിനറനികേസ്റ്റ്  ലടന്നതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്ടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എറണഭാകുളലാം
ജനിലഭാ  പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേസൗണ്സനില് തയഭാറഭാക്കനിയ എസനികമറസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം 40 ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇനനി  കവണനിവരുന്ന  20  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കു
കവണനി ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന്നതഭായനി അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഗസൗണസ്റ്റ് നവതീകേരണത്തനിനഭായനി തതീരകദശ വനികേസന സമനിതനി എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ
ഓഫതീസനില് നനിനലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഒരു പദതനി കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേരുലട പുനര്വനിനവഭാസലാം

151 (1140) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലല തസനികേ നനിര്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എത അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേരഭാണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിതരഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  2015-16-ല്  എതകപരഭാണസ്റ്റ്  തസനികേ  നനിര്ണയത്തനില്  അധനികേമഭായനി
കേലണത്തനിയതസ്റ്റ്;

(സനി)  സലാംരക്ഷനിത  അദവഭാപകേരുലട  പുനര്വനിനവഭാസലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  2017-18-ലല  തസനികേ  നനിര്ണയത്തനിനുകശഷലാം  4060  ജതീവനക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്
തസനികേ നഷ്ടലപടസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേരഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില് 3954 കപര്
അദവഭാപകേരുലാം  106  കപര്  അനദവഭാപകേരുമഭാണസ്റ്റ്.  9,  10  കഭാസ്സുകേളനില്  2017-18
വര്ഷലാം തസനികേ നഷ്ടമഭായ അദവഭാപകേലര  1:40  അനുപഭാതത്തനില് നനിലനനിര്ത്തഭാന്
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  കമല്പറഞ  എണത്തനില്  കുറവസ്റ്റ്
വരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2015-16-ല്  3737  ജതീവനക്കഭാരഭായനിരുന  തസനികേ  നഷ്ടലപടസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേരഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  15-7-2017-നസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായ  തസനികേ  നനിര്ണയത്തനിനുകശഷലാം
3954 അദവഭാപകേരുലാം 106 അനദവഭാപകേരുലാം ഉളലപലട സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹത കനടനിയ
4060 ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം പുനര്വനിനവഭാസലാം നല്കേനിക്കഴനിഞ.
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പുതര്മഠലാം എ.എലാം.യു.പനി. സ്കൂളനിലല അദവഭാപകേലന്റെ ശമ്പളലാം

152 (1141) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല പുതര്മഠലാം എ.എലാം.യു.പനി.  സ്ക്കുളനിലല വനിപനിന്
വനി.ലകേ എന്ന അദവഭാപകേനസ്റ്റ് കേഴനിഞ എടസ്റ്റ് വര്ഷമഭായനി ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാത്തലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാവകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന് കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  റൂറല് ഉപ ജനിലഭാ
വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ  അകനതഷണലാം  നടത്തനി  ആവശവമഭായ
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

അദവഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണയലാം

153 (1142) ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  അദവയന  വര്ഷലത്ത  തസനികേ  നനിര്ണയലാം  സലാംബനനിച
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  57/2017-ഉലാം  19-6-2017-ലല ഡനി.പനി.ഐ.-യുലട പരനിപതവലാം
അദവഭാപകേകരഭാടുള്ള കേടുത്ത വഞ്ചനയഭാലണനള്ള ആകക്ഷപലാം വസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഒന്നസ്റ്റ് മുതല് അഞ്ചുവലരയുള്ള കഭാസ്സുകേളനില് 120 മുതല് 300 വലരയുള്ള
കുടനികേളക്കസ്റ്റ് അഞ്ചസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന് മഭാതകമ അനുവദനിക്കുകേയുള്ളൂലവന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദശലാം  29-1-2016-ലല ഉത്തരവനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമകലലയനലാം;
പുതനിയ ഉത്തരവമൂലലാം അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് 1:30 ആനുകൂലവലാം നഷ്ടലപടുന്ന അവസയുകണഭാലയനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് ഈ ഉത്തരവമൂലലാം  അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള ബുദനിമുടസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  വര്ഷലത്ത തസനികേ നനിര്ണയലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിച
18-6-2017-ലല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 57/2017/ലപഭാ.വനി.വ. നമ്പര് ഉത്തരവലാം അതനിലന
തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര്  19-6-2017-നസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിച പരനിപതവലാം
അദവഭാപകേകരഭാടുള്ള വഞ്ചനയഭാലണന്ന ആകക്ഷപലാം വസ്തുതഭാപരമല.

(ബനി) ഇല.

(സനി&ഡനി)  29-1-2016-ലല  ഉത്തരവനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായ  നനിര്കദശങ്ങലളഭാനലാം
തലന്ന നല്കേനിയനിടനില.

ഏലതര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതു വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനികേള

154 (1143) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില്  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനപുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറവതര്  പയഭാമ്പ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ലന  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപസ്റ്റ്
മുന്വര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  നടപ്പുവര്ഷവലാം  ഏലതര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) കുറവതര് പയഭാമ്പ്ര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ലന്റെ മഭാസര് പഭാന്/
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ തയഭാറഭാക്കനി ആദവഘടത്തനിലല ലനിസനില്
ഉളലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറ്റുപദതനികേളുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായ
രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ് ഉയര്തന്ന
പദതനി

155 (1144) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനന്മെഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലനന്മെഭാറ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള,
ലകേഭാടുവഭായൂര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  മുതലമട  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  വകടക്കഭാടസ്റ്റ്
യു.പനി.  സ്കൂള എന്നനിവലയ അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്തന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് പദതനിയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള എന്നസ്റ്റ്
തുടങ്ങഭാന് കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ലനന്മെഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലനന്മെഭാറ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കബഭായ്സസ്റ്റ് ലലഹസ്കൂളനിലന
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്തന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം
അപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത സ്കൂളനിലന്റെ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പദതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലകേഭാടുവഭായൂര്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള,  മുതലമട
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  എന്നതീ  സ്കൂളുകേലള  അടനിസഭാനസസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  (2017-18)-ലല  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലനന്മെഭാറ ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിലന പ്രസ്തുത ലനിസനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.
പ്രസസ്തുത  സ്കൂളുകേളുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭായനിവരുന.  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില.  വകടക്കഭാടസ്റ്റ്  യു.പനി.  സ്കൂളനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലകേഭാടുവഭായൂര്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള,  മുതലമട  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള എന്നതീ സ്കൂളുകേളുലട മഭാസര് പഭാനുലാം വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ട്ടുലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  പരമഭാവധനി  3  കകേഭാടനി  രൂപ
വലര അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ടനി സ്കൂളുകേളുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാക്കനിയകശഷലാം ഇതര നടപടനി
കമങ്ങള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് മഭാതകമ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നസ്റ്റ് തുടങ്ങുവഭാന്
കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  വകടക്കഭാടസ്റ്റ്  യു.പനി.  സ്കൂളനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയകശഷലാം ഇതര നടപടനികമങ്ങള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് മഭാതകമ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനതുടങ്ങുവഭാന്  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല്

156 (1145) ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  അദവയനവര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്
ഒന്നഭാലാം കഭാസനില് കചേര്ന്ന കുടനികേള എതയഭാണസ്റ്റ്; കേഴനിഞ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
കുടനികേളുലട എണത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ് ഉകണഭാ;  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഖല തനിരനിചസ്റ്റ്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല  രണ്ടു  മുതല്  പത്തസ്റ്റ്  വലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേളനില്  കചേര്ന്ന
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  പറയഭാകമഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഓകരഭാ കഭാസനിലുലാം കേഴനിഞ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് പുതുതഭായനി കചേര്ന്ന വനിദവഭാര്തനികേളുലട
എണത്തനില് ഉണഭായ വവതവഭാസലാം എതലയന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  അദവയനവര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്
ഒന്നഭാലാം കഭാസനില് ആറഭാലാം പ്രവൃത്തനിദനിന കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  261731 കുടനികേള കചേര്ന.
കേഴനിഞ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  ഇസൗ വര്ഷലാം  12198  കുടനികേളുലട  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഖല തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
വര്ഷലാം ഒന്നഭാലാം കഭാസനിലല കുടനികേളുലട എണലാം ആലകേ

സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ്റ്റ്

2017-18 96913 164818 261731

2016-17 91210 158323 249533

വര്ദനവസ്റ്റ്
(2017-18)

5703 6495 12198

(ബനി)  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല  രണസ്റ്റ്  മുതല്  പത്തസ്റ്റ്  വലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേളനില്
കചേര്ന്ന വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഓകരഭാ കഭാസനിലുലാം
കേഴനിഞ  വര്ഷലത്ത തഭാഴ  കഭാസനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേനിടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
കൂലട പുതുതഭായനി കചേര്ന്ന വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനില് ഉണഭായ വര്ദനവസ്റ്റ് ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

സഭാന്കഡര്ഡസ്റ്റ് പുതനിയതഭായനി കചേര്ന്ന കുടനികേള

II 10103

III 9911

IV 8575

V 40385

VI 14256

VII 9504

VIII 30083

IX 22391

ആലകേ 145208

മുകേളനില്  പറഞനിട്ടുള്ള  പ്രകേഭാരലാം  പത്തഭാലാം  കഭാസനില്  2016-17  വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് 2017-18 വര്ഷത്തനില് 841 കുടനികേളുലട കുറവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കുഴനിതറ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള

157 (1146) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേടനിടങ്ങളുലട  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  ആലപഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  കുഴനിതറ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനുണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  4.80  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ള
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്., കേനിഫ്ബനി പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത സ്കൂളനിലന്റെ പരഭാധതീനതകേള പരനിഹരനിചസ്റ്റ് കഭാസുകേള സുഗമമഭായനി
നടതന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിച്ചുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനിചനിടനില.

(സനി)  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭവമഭാകുന്നപക്ഷലാം
ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

അരതീകക്കഭാടസ്റ്റ് ചുണതലാംലപഭായനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് യു.പനി. സ്കൂളനിലല കമകക്കടുകേള

158 (1147) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ചുണതലാംലപഭായനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് യു.പനി.  സ്കൂളനില്
സൂപര്  ലചേക്കസ്റ്റ്  ലസല്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  കമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരനികശഭാധന  സലാംബനനിച  ഫയലുകേളുലട  പകേര്പസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനികന്മെല് സതതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചുണതലാംലപഭായനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  യു.പനി.  സ്കൂളനില് അഡനിഷനനിലുലാം  മറ്റുലാം
കമകക്കടുകേള നടത്തനി അര്ഹതയനിലഭാലത തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭായുള്ള ചുണതലാംലപഭായനില്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് യു.പനി. സ്കൂള സലാംരക്ഷണ സമനിതനിയുലട പരഭാതനിയനികന്മെല് അകനതഷണത്തനിനഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് സൂപര് ലചേക്കസ്റ്റ് ലസല് 28-2-2017-നസ്റ്റ് സ്കൂളനില് സനര്ശനലാം നടതകേയുണഭായനി.
പരഭാതനിയനില് കൃതനിമ അഡനിഷനഭാലണന്നസ്റ്റ് കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  4  വനിദവഭാര്തനികേള അന്നസ്റ്റ്
സ്കൂളനില് ഹഭാജരനിലഭായനിരുന. സ്കൂളനില് 2, 3, 4, 5, 6, 7 കഭാസ്സുകേളനില് ഓകരഭാ ഡനിവനിഷനുകേളുലാം
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ഒന്നഭാലാം  കഭാസനില് രണസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുകേളുലാം  അടക്കലാം ലമഭാത്തലാം  8  ഡനിവനിഷനുകേളഭാണസ്റ്റ്
2015-16  വര്ഷത്തനില്  അനുവദനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ആറഭാമലത്ത  പ്രവൃത്തനി
ദനിവസലത്ത കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  2016-17  വര്ഷത്തനില് ആറഭാലാം കഭാസനില് ഒരു ഡനിവനിഷന്കൂടനി
അനുവദനിചസ്റ്റ് ലമഭാത്തലാം 9 ഡനിവനിഷനുകേള അനുവദനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ വനിദവഭാര്തനികേള
ഉണഭായനിരുന.  എങ്കനിലുലാം  15-8-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നമ്പര്  (പനി)  134/
2016/ലപഭാ.വനി.വ.  അനുസരനിചസ്റ്റ്  2015-16-ലല  തലന്ന  തസനികേ  നനിര്ണയമഭാണസ്റ്റ്  2016-17
വര്ഷത്തനിലുലമന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  വവക്തമഭാക്കനിയതനിനഭാല്  സ്കൂളനില്  തസനികേ  നനിര്ണയത്തനിലൂലട
പുതനിയ ഡനിവനിഷനുകേളുലാം തസനികേകേളുലാം അനുവദനിചനിരുന്നനില. 

ആദവ  സനര്ശന  ദനിവസലാം  (28-2-2017)  ഹഭാജരനിലഭാത്ത  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
കഭാസ്സുകേളനിലല സഭാന്നനിദവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  21-3-2017-നസ്റ്റ് ഇസൗ സ്കൂളനില് വതീണ്ടുലാം
സനര്ശനലാം  നടതകേയുണഭായനി.  രണഭാമലത്ത  സനര്ശന  ദനിവസലത്ത  പരനികശഭാധനയനില്
പരഭാതനിയനില്  കേഭാണനിചനിരനിക്കുന്ന 4  വനിദവഭാര്തനികേളടക്കലാം  മുഴവന്  കപരുലാം  സ്കൂളനില്
ഹഭാജരഭായനിരുന.  എങ്കനിലുലാം  ആറഭാലാം  കഭാസനിലല  3  വനിദവഭാര്തനികേലള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ  അകനതഷണത്തനില്  അവര് ലതഭാടടുത്തസ്റ്റ്  തലന്നയുള്ള മരഞ്ചഭാടനി  ലസന്റെസ്റ്റ്
കമരതീസസ്റ്റ് ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് മതീഡനിയലാം സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന്നവരഭാലണനലാം കേലണതകേയുണഭായനി. 

ടനി  മൂന്നസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേലളയുലാം  സ്കൂളനിലല  ആറഭാലാം  കഭാസനില് അനധനികൃതമഭായനി
ഹഭാജര്  ലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  (കഭാസസ്റ്റ്  ടതീചറുലട  അറനികവഭാടുകൂടനി)  അഡനിഷനനില്
നനിലനനിര്തകേയഭാണസ്റ്റ്  സ്കൂള  അധനികൃതര്  ലചേയതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ചുണതലാംലപഭായനില്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  യു.പനി.  സ്കൂളനികലയ്ക്കുള്ള  ദൂരലാം  കൂടുതലഭായതനിനഭാല്
വതീടനിനടുതള്ള  അണ്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്  പഠനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  രക്ഷനിതഭാക്കള
ലചേയ്യുന്നലതനലാം  ഇവര്  കൃതവമഭായനി  പരതീക്ഷയസ്റ്റ്  ഇസൗ  സ്കൂളനില്  എത്തഭാറുലണനലാം
അകനതഷണത്തനില് അറനിയഭാന് കേഴനിഞ. 

ടനി വനിദവഭാര്തനികേലള യു.ലഎ.ഡനി.  എന്കറഭാളലമന്റെനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ഇവര്ക്കസ്റ്റ്
ലടകേസ്റ്റ് സസ്റ്റ്  ബുക്കസ്റ്റ്,  യൂണനികഫഭാലാം  എന്നനിവ  അനുവദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  തുടര്ചയഭായനി  15  ദനിവസലാം
സ്കൂളനില്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത  വനിദവഭാര്തനികേലള  കറഭാളനില്നനിനലാം  നതീക്കലാം
ലചേയണലമന്നഭാണസ്റ്റ് വവവസ. എന്നഭാല് ഇസൗ മൂന്നസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേലളയുലാം തുടര്ചയഭായ
15  ദനിവസലാം  ഹഭാജരനിലഭാതനിരുന്നനിട്ടുലാം  അവലര  കറഭാളനില്നനിനലാം  സ്കൂള  അധനികൃതര്
നതീക്കലാംലചേയ്യുകേയുണഭായനില.  ഇതസ്റ്റ്  പ്രധഭാന  അദവഭാപകേലന്റെയുലാം  കഭാസസ്റ്റ്
അദവഭാപകേലന്റെയുലാം  ഭഭാഗതനനിനണഭായ  വതീഴ്ചയഭാണസ്റ്റ്.  പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേലന്റെയുലാം  കഭാസസ്റ്റ്
അദവഭാപകേലന്റെയുലാം കമല്പറഞ നടപടനിമൂലലാം സ്കൂളനിലല ഉചകേഞനി, ലടകേസ്റ്റ് സസ്റ്റ് ബുക്കസ്റ്റ്,
യൂണനികഫഭാലാം എന്നതീ ഇനത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ലചേലവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചുണതലാംലപഭായനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  യു.പനി.  സ്കൂളനില് കൃതനിമ അഡനിഷന്
സൃഷ്ടനിചതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേനനില്നനിനലാം  വനിശദതീകേരണലാം  കതടനി
ബഭാദവത തനിടലപടുത്തനി ഇസൗടഭാക്കഭാനുലാം പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേലന മകറലതങ്കനിലുലാം സ്കൂളനികലയസ്റ്റ് മഭാറനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ചുണതലാംലപഭായനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് യു.പനി. സ്കൂള പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേന് ശതീ.
രഭാജു  കജഭാസഫനിലന  12-7-2017-ലല  എ 2/24833/2017  നമ്പര് ഉത്തരവനിലൂലട  മുകണഭാത്തസ്റ്റ്
പറമ്പസ്റ്റ്  ജനി.യു.പനി.  സ്കൂളനികലയസ്റ്റ്  സലലാംമഭാറനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  മലപ്പുറലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് ടനി സലമഭാറ ഉത്തരവനിലനതനിലര ശതീ. രഭാജു
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കജഭാസഫസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  ലലട്രെബഡ്യൂണലനിലന  സമതീപനിക്കുകേയുലാം
അതനുസരനിചസ്റ്റ്  പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേലന  സലലാംമഭാറനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉപഡയറക്ടറുലട  ഉത്തരവസ്റ്റ്,  ഒ.എ/1342/2017  നമ്പര്  കകേസനിലല  14-7-2017-ലല
ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനിലൂലട കകേരളഭാ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ലലട്രെബഡ്യൂണല് ഒരു മഭാസകത്തയസ്റ്റ്
കസ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കൃതനിമ അഡനിഷന് സലാംബനനിചസ്റ്റ് പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേനനില്
നനിനലാം  കഭാസസ്റ്റ്  അദവഭാപകേനനില്നനിനലാം  വനിശദതീകേരണലാം  കതടനി  ആവശവലമങ്കനില്
അചടക്കനടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന് മലപ്പുറലാം വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടകറഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പരനികശഭാധന സലാംബനനിച ഫയലനിലന്റെ പ്രസത ഭഭാഗങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

മഭാകവലനിക്കര കുന്നലാം ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനസ്റ്റ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

159(1148) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉൾലപട  കുന്നലാം  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളനിലന്റെ ലകേടനിടലാം കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭായതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത സ്കൂളനിനസ്റ്റ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ തുകേ
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില്നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  എസനികമറസ്റ്റ്  ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എസനികമറസ്റ്റ്  തുകേ
എതയഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്  കുന്നലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനസ്റ്റ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള തുകേ അനുവ ദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. 330 ലക്ഷലാം രൂപ.

അടകത്തഭാടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സ്കൂള

160 (1149) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല ഉളവനത്തനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയഭായ അടകത്തഭാടനില്
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  എന്നഭാണസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്;  ഇകപഭാള  ഇവനിലട  എതഭാലാം  കഭാസസ്റ്റ്  വലരയഭാണസ്റ്റ്
ഉള്ളലതനലാം ഓകരഭാ കഭാസനിലുലാം എത കുടനികേളഭാണസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്നലതനലാം എത അദവഭാപകേരഭാണസ്റ്റ്
ഉള്ളലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള സ്കൂളനിലന്റെ പ്രവർത്തനലാം നടക്കുന്നതസ്റ്റ് എവനിലടയഭാണസ്റ്റ് ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

405/2020
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(സനി)  സ്കൂൾ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപ്പുവകേ  സലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള എലനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;സ്കൂളനിനസ്റ്റ് പുതനിയ
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16 (1-6-2015) മുതല് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു. നനിലവനില് 1 മുതല് 4
വലര അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച കഭാസ്സുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 2017-18 വര്ഷലാം പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

കഭാസസ്റ്റ് എണലാം

I - 17

II - 19

III - 17

IV - 6

ആലകേ - 59 കുടനികേള

തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  5-ാം  കഭാസസ്റ്റ്കൂടനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇസൗ  കഭാസനില്  8  കുടനികേള
പഠനിക്കുന.  നനിലവനില്  രണസ്റ്റ്  അദവഭാപകേരുലാം  ഒരു  പ്രഥമഭാദവഭാപകേനുലാം  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന.

(ബനി)  റഭാന്നനി-ലപരുനഭാടസ്റ്റ്  പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  9-ാംവഭാര്ഡനില്  അടകത്തഭാടസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനി
കമഖലയനില് പഞ്ചഭായതവകേ സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന
ലകേടനിടത്തനില് സ്കൂള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നടനവരുന.

(സനി) കഫഭാറസസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള ഒരു ഏക്കര് 23 ലസന്റെസ്റ്റ്
സലത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  22-6-2016-ല്  കേളക്ടകററനില്  കചേര്ന്ന
കയഭാഗത്തനില് തനിരുമഭാനമഭായനിരുന. എന്നഭാല് ലകേടനിടലാം പണനി ആരലാംഭനിചനിടനില.

ഡനിജനിറല് വനിദവഭാഭവഭാസ സലാംസഭാനലാം

161 (1150) ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജവലത്ത  ആദവലത്ത  ഡനിജനിറല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലത്ത
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;
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(ബനി) ഇതനിനഭായനി സതതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഈ വര്ഷലാം എനസ്റ്റ്

തുകേയഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഡനിജനിറല് വനിദവഭാഭവഭാസ സലാംസഭാനമഭായനി മഭാറുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം,  മനികേച

കുടുലാംബ-വനിദവഭാലയ അനരതീക്ഷത്തനിലൂലട കുടനികേള ജതീവനിതലത്തയുലാം സമൂഹലത്തയുലാം

കനരനിടസ്റ്റ്  അറനിയുന്നതനിനസ്റ്റ്  അവസരലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുമുള്ള പഠനകമലാം ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപടനി വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളലത്ത  ഡനിജനിറല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംസഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം

ലമചലപട ലഎ.ടനി. പശ്ചഭാത്തല സസൗകേരവവലാം ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം ലഭവമഭാകുന്നകതഭാലടഭാപലാം

അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഡനിജനിറല്  സകങ്കതങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം, പഠനകബഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആയഭാസരഹനിതവലാം

രസകേരവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനിജനിറല് ഉള്ളടക്ക നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അക്കഭാദമനികേവലാം  ഭരണപരവമഭായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭായ വനിവനിധ കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സ്കൂള  അഡനിഷന്  മുതല്  ട്രെഭാന്സ്ഫര്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതു

വലരയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കേലഭാ-കേഭായനികേ  മതരങ്ങളക്കുള്ള  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്,

കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്,  ഉചഭക്ഷണ പരനിപഭാടനി,  ഓണ്ലലലന് ലടകേസ്റ്റ് സസ്റ്റ്  ബുക്കസ്റ്റ് ഇന്റെന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഡനിജനിറല്

പഭാഠപുസകേലാം,  ഡനിജനിറല്  പഠനവനിഭവങ്ങള,  അദവഭാപകേരുലട  സലലാംമഭാറവലാം  നനിയമനവലാം,

സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലട  ഡനിജനിറലലലകസഷന്  തുടങ്ങനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിലല

ഒട്ടുമനിക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഡനിജനിറലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതനിനഭായനി ലഎ.ടനി. @സ്കൂള കപ്രഭാജക്ടനില് ലഭവമഭായ 32 കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) കലഭാകേലത്തവനിലടയുമുള്ള പഠനിതഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന അറനിവകേള നമ്മുലട

ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലുള്ള  ഏറവലാം  പഭാവലപട  കുടനിക്കുകപഭാലുലാം  ലഭവമഭാകുന്ന  തരത്തനിലുള്ള

അറനിവനിലന്റെ  ജനഭാധനിപതവവല്ക്കരണമഭാണസ്റ്റ്  ഡനിജനിറല്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

എന്നഭാല്, കുടുലാംബവലാം സമൂഹവമഭായുള്ള സഹവര്ത്തനിത്തത്തനിലൂലട കനകടണ അറനിവലാം

കേഴനിവലാം മകനഭാഭഭാവവലാം ആര്ജ്ജനിക്കഭാനുള്ള ഒരവസരകത്തയുലാം ഇതസ്റ്റ് നനികഷധനിക്കുന്നനില.

കനരനിടസ്റ്റ്  അനുഭവങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുന്നനിടലത്തലഭാലാം  അത്തരലാം സഭാധവതകേള

പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് പഭാഠവപദതനി ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടര് ഓഫതീസനില്നനിനലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-
ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്ലചേയ തസനികേ

162(1151) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടര് ഓഫതീസനില്നനിനലാം 2016 കമയസ്റ്റ് മഭാസലാം
മുതല്  ഒഴനിവള്ള  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉകദവഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്ക്കഭാര വകുപനിലന്റെ ഉപ.സനി3/262/2016/ഉഭപവ.
പരനിപത പ്രകേഭാരമുള്ള ലപ്രഭാകഫഭാര്മ എലഭാ മഭാസവലാം ഡനി.പനി.ഐ.-ക്കസ്റ്റ് നല്കേഭാറുകണഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവവന്ന  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയഭാത്തലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതങ്കനിലുലാം  തസനികേകേള  ഒഴനിവവന്നതസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിടനിലലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കരഖകേള സഹനിതലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഒഴനിവകേളുണഭായനിട്ടുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര
എലനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇലലങ്കനില് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) യു.പനി.എസസ്റ്റ്.എ. - 104

എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.എ. - 99

തയല് (എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്) - 4

ഫനിസനിക്കല്  എഡഡ്യൂകക്കഷന് ടതീചര് (യു.പനി.) - 3

കഡഭായനിലാംഗസ്റ്റ് (എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്) - 2

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഫനിസനിക്കല് സയന്സസ്റ്റ്) - 23

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (നഭാചേതറല് സയന്സസ്റ്റ്) - 18

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ്) - 9

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഗണനിതലാം) - 14

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്) - 18
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ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഹനിനനി) - 3

ജൂനനിയര് അറബനികേസ്റ്റ് (എല്.പനി.) ഫുളലലടലാം - 30

ജൂനനിയര് സലാംസ്കൃതലാം (പഭാര്ടസ്റ്റ്-ലലടലാം) - 2

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഉര്ദു) പഭാര്ടസ്റ്റ്ലലടലാം - 5

ജൂനനിയര് അറബനികേസ്റ്റ് (എല്.പനി.) പഭാര്ടസ്റ്റ് ലലടലാം - 5

എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 32

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറന്ഡന്റെസ്റ്റ് - 51

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) ഫനിസനിക്കല്  എഡഡ്യൂകക്കഷന് ടതീചര് - 14

കഡഭായനിലാംഗസ്റ്റ് (എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്) - 5

തയല് (എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്) - 3

പ്രതീ-ലലപ്രമറനി ടതീചര് - 1

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഫനിസനിക്കല് സയന്സസ്റ്റ്) - 48

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (നഭാചേതറല് സയന്സസ്റ്റ്) - 29

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ്) - 41

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഗണനിതലാം) - 34

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്) - 12

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (മലയഭാളലാം) - 10

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ഹനിനനി) - 5

ജൂനനിയര് (ഹനിനനി) - 2

എല്.പനി. അറബനികേസ്റ്റ് (ഫുളലലടലാം) - 16

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (സലാംസ്കൃതലാം) - 1

ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ് (അറബനികേസ്റ്റ്) - 2

എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 4

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറന്ഡന്റെസ്റ്റ് - 11
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(ഡനി) ഫനിസനിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന് ടതീചര് - നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

കഡഭായനിലാംഗസ്റ്റ്

തയല് - ഉടന് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

പ്രതീ-ലലപ്രമറനി  ടതീചര്-1  കകേഭാടതനി  നടപടനി  നടക്കുന.  കകേഭാടതനി  നനിര്കദശ  പ്രകേഭാരലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.എ.-94,  എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.എ. - 165,
2017-18 തസനികേ നനിര്ണയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി ആയതസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
മലയഭാളലാം  -10,  ഹനിനനി-5,  ജൂനനിയര് ഹനിനനി-2,  എല്.പനി.  അറബനികേസ്റ്റ്  ഫുളലലടലാം-16,
ലലഹസ്കൂള  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  സലാംസ്കൃതലാം-1,  ലലഹസ്കൂള  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  അറബനികേസ്റ്റ്  -2,  എല്.ഡനി.
കഭാര്ക്കസ്റ്റ്-4,  ഓഫതീസസ്റ്റ് അറന്ഡന്റെസ്റ്റ്-11,  ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെസ്റ്റ്  (ഫനിസനിക്കല് സയന്സസ്റ്റ്)-48,
നഭാചേതറല് സയന്സസ്റ്റ്-29,  കസഭാഷവല് സയന്സസ്റ്റ്-41,  ഗണനിതലാം  -34,  ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്-12,
എന്നതീ തസനികേകേള കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തസ്റ്റ് പഭാലനിചസ്റ്റ് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  കമപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇക്കഭാരവത്തനില് വതീഴ്ചവരുതന്ന ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സര്ഗ്ഗഭാത്മകേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം

163(1152) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാഹനിതവത്തനിനുലാം  കേവനിതക്കുലാം  പ്രഭാധഭാനവലാം  നൽകേനി  സ്കൂളുകേള  സർഗ്ഗഭാത്മകേവലാം
ശനിശു സസൗഹൃദവമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  സർക്കഭാർ  വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയവമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് പുതനിയ പദതനികേള പ്രഖവഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം സർക്കഭാർ തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാഹനിതവത്തനിനുലാം കേവനിതയ്ക്കുലാം പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് വനിദവഭാരലാംഗലാം
കേലഭാ  സഭാഹനിതവകവദനിയുലട  കനതൃതതത്തനില്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  സ്കൂളതലലാം  മുതല്
സലാംസഭാനതലലാം വലര സര്കഗഭാതവങ്ങളുലാം കേവനിതഭാ ശനില്പശഭാലകേളുലാം നടത്തനിവരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  കേകലഭാതവത്തനില്  കേവനിതഭാരചേന,  കേഥഭാരചേന  തുടങ്ങനിയ  സഭാഹനിതവരചേന
മതരങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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ഫനിസനിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന് ടതീചര് (മലയഭാളലാം)  ലലഹസ്കൂള - ഒഴനിവകേള

164(1153) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് ഫനിസനിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന് ടതീചര് (മലയഭാളലാം)
വഹസ്കൂള - എത ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഒഴനിവലാം  നനിലവനില്വന്ന  തതീയതനിയുലാം  അവ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ തതീയതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒഴനിവകേള സമയബനനിതമഭായനി പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിടനിലലങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 17 എണലാം.

(ബനി&സനി) 

വര്ഷലാം/ഒഴനിവസ്റ്റ് എണലാം ഒഴനിവസ്റ്റ് നനിലവനില് വന്ന തതീയതനി

2016-17 വര്ഷലാം റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഒഴനിവസ്റ്റ്

4 30-4-2016  (3  എണലാം),  31-5-2016
(1 എണലാം)

2017-18 വര്ഷലാം റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഒഴനിവസ്റ്റ്

5 31-3-2017  (1  എണലാം),  31-5-2017
(4 എണലാം)

2015-16  വര്ഷലാം  അഡതീഷണല്
തസനികേ

4 31-12-2016 (3  എണലാം),  3-1-2017  
(1 എണലാം)

2017-18  വര്ഷലാം  അഡതീഷണല്
തസനികേ

2 15-7-2017 (2 എണലാം)

2017-18  വര്ഷലാം  അനര്  ജനിലഭാ
സലലാം മഭാറലാം മുകഖന തസനികേ

1 25-3-2017

2013  വര്ഷലാം  സലസന്ഷന്
ഒഴനിവസ്റ്റ്

1 2013

പ്രസസ്തുത  തസനികേയനില്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  കകേഭാടതനി  വവവഹഭാരലാം  പനിന്വലനിചസ്റ്റ്
വനിധനി  ലഭനിചതസ്റ്റ്  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  2017-18-ലല  തസനികേ  നനിര്ണയലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതസ്റ്റ്  15-7-2017-നഭാണസ്റ്റ്.  ആകേയഭാല്  തസനികേകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടര്
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലലഹസ്ക്കൂള, ഹയര്ലസക്കന്റെറനി കമഖലകേളനില് പരനിസനിതനി പഠനലാം

165 (1154) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വഹസ് കൂള,  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കമഖലകേളനില് പരനിസനിതനി
പഠനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാഠവപദതനിയനില്  പരനിസനിതനി  പഠനലാം  നനിര്ബനമഭായുലാം  ഉളലപടുത്തഭാന്
ആവശവമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. ഒനമുതല് പനണസ്റ്റ് വലര കഭാസ്സുകേളനില് പരനിസനിതനി പഠനത്തനിനസ്റ്റ്
പ്രഭാമുഖവലാം നല്കുന്ന സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം പനിന്തുടരുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രകൃതനിലയ അറനിയഭാനുലാം
പ്രകൃതനികയഭാടസ്റ്റ്  ഇണങ്ങനി  ജതീവനിക്കഭാനുലാം  വനിദവഭാര്തനികേലള  പരനിശതീലനിപനിക്കഭാന്  ഇസൗ
പഠന സമതീപനലാം സഹഭായകേമഭാകുലാം.  ലലജവ ലലവവനിധവലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  എടഭാലാം  കഭാസസ്റ്റ്
അടനിസഭാന  ശഭാസ  പഭാഠപുസകേത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പഭാഠഭഭാഗലാം  ഇതനിനസ്റ്റ്
ഉദഭാഹരണമഭാണസ്റ്റ്.  ഒന്പതസ്റ്റ്,  പത്തസ്റ്റ്  കഭാസ്സുകേളനില്  സമഭാനമഭായ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  ഭഭാഷഭാവനിഷയങ്ങളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  ലപഭാതുവഭായനി
പരനിസനിതനികബഭാധലാം വളര്തവഭാന് കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്.  ഉദ്ഗഥനിത സമതീപനമഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഭാരവത്തനില്
സതതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) പഭാഠവപദതനി പരനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സ്കൂളുകേളനിലല ഭസൗതനികേസഭാഹചേരവലാം ലമചലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

166 (1155) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളനിലല
ഭസൗതനികേസഭാഹചേരവലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനുള്ള  രണഭാമലത്ത  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മെല്  സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  തുടര്നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; ഈ പദതനിക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള
എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  തകദശസതയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സമഭാഹരനിക്കുന്ന
ഏലതങ്കനിലുലാം തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് വവവസയുകണഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി തകദശസതയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്ന ഏലതങ്കനിലുലാം
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വവവസയുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂളതല  കേമ്മേനിറനിയുലട  കനതൃതതത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  മഭാസര്  പഭാന്,
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനിയഭായ  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായസ്റ്റ്  നല്കുന.  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായനിലല  ബനലപട
ഉകദവഭാഗസര് സ്കൂള സനര്ശനലാം നടത്തനി സ്കൂളതല കേമ്മേനിറനിയുലട ആവശവഭാനുസരണലാം
മഭാസര്പഭാന്/വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  കനടനി  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അനുമതനിക്കഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന.
കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡ്കൂടനി പദതനിക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന.

(ബനി&സനി) ഉണസ്റ്റ്.  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  ധനകേഭാരവ
ഉദ്ഗഥനലാം സര്ക്കഭാര്,  എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,  ഗഭാമ-കബഭാക്കസ്റ്റ് ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ്
തുടങ്ങനിയവ മുകഖന ലഭവമഭാക്കുന്ന ഫണ്ടുകേള മുകഖന കേലണത്തഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സര്ക്കഭാര് ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

167 (1156) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  സ്ക്കുള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മഭാസര്പഭാന്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതുമൂലലാം
പ്രവ കൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന് എന്തു നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാസര്പഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ തുകേ ഏതസ്റ്റ് ഫണനില്നനിനലാം

വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില്  മഭാസര്പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലചേലവഭാകുന്ന  തുകേ

സർക്കഭാർ നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ അകഡനിറഡസ്റ്റ് ഏജന്സനികേലള ചുമതലലപടുത്തനി
മഭാസര്പഭാന്,  എസനികമറസ്റ്റ്,  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എന്നനിവ ഉളലപടുത്തനി  വനിശദമഭായ
ലപ്രഭാകപഭാസല്  തഭാമസലാംവനിനഭാ  തയഭാറഭാക്കുവഭാനുലാം  ആയതസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം  സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്
നല്കുവഭാനുലാം സ്കൂള പ്രഥമഭാദവഭാപകേര്, വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാര് എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ്
കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) പരനിഗണനയനിലനില.

മഭാരഭായമുടലാം ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനഭായുള്ള ഡനി.പനി.ആര്. അലാംഗതീകേഭാരലാം

168 (1157) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാറശ്ശേഭാല
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്തന്ന മഭാരഭായമുടലാം
ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിനഭായുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിരുന,
ഇതനികന്മെല് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  സ്കൂളുകേലളയഭാണസ്റ്റ്
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്തന്നതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ആയതനികലക്കഭായനി
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി
ലതരലഞടുക്കലപട  മഭാരഭായമുടലാം  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം
അപ്രകേഭാരലാം  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  ധനസഹഭായത്തനിനുലാം
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുമഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേ തസനികേ

169 (1158) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കന്ഡറനി  സ് കൂളുകേളനില്  പുതനിയ  അദവഭാപകേ
തസ് തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഏതസ്റ്റ് വര്ഷലാം മുതലഭാണസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കന്ഡറനി
സ് കൂളുകേളനിലുലാം  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളനിലുമഭായനിടസ്റ്റ്  പുതനിയ  തസ് തനികേകേള  അനുവദനിചലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില് ഹയര് ലസക്കന്ഡറനി സതീനനിയര് ടതീചര്, ജൂനനിയര് ടതീചര് എന്നനിവയനില്
എത  തസ് തനികേകേളവതീതലാം  സൃഷ് ടനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
പ്രസ് തുത തസ് തനികേകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ് തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കമല്പറഞ തസ് തനികേകേളനില് പ്രകമഭാഷലന തുടര്ന്നസ്റ്റ് ഉണഭാകുന്ന എത
ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ് തനിട്ടുണസ്റ്റ്;എങ്കനില് ആലകേ എത ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ് തനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനിലുള്ള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീടനിനല്കേഭാന്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15  അദവയന വര്ഷലാം പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില്  ബഭാച്ചുകേളനില്  അദവഭാപകേ/അനദവഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  24-6-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ലലകേ)  നമ്പര്  61/17/ലപഭാ.വനി.  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 232  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി ജൂനനിയര് തസനികേകേളുലാം  269  സതീനനിയര് തസനികേകേളുലാം
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  94  ജൂനനിയര്  തസനികേകേളുലാം  33  സതീനനിയര്  തസനികേകേളുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കമല്പറഞ തസനികേകേളനില് ലപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തനിയനിടനില.  ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി
ലസലക്ടസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി ലപ്രഭാകമഭാഷന് നടതകമ്പഭാള ഉണഭാകുന്ന എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.റനി.  ഒഴനിവകേള ലസഷവല് റൂളസസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുന്ന  കേഭാരവത്തനില്
നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലല കുടനികേളുലട വര്ദനവസ്റ്റ്

170 (1159) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ ഒന്നഭാലാം കഭാസനില്
കേഴനിഞ വര്ഷകത്തക്കഭാള എത കുടനികേളുലട വര്ദനവഭാണസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ വര്ദനവമൂലമുണഭാകുന്ന അധനികേ തസനികേകേളനികലക്കസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിത
അദവഭാപകേലര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുന്വര്ഷങ്ങളനില് കുടനികേളുലട എണലാം കുറഞതസ്റ്റ് കേഭാരണലാം സലാംരക്ഷനിത
അദവഭാപകേരഭായനി മഭാറനി സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് പുനര്വനിനവസനിചവലരയുലാം
കസര്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചവലരയുലാം  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേളനില്
നനിയമനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ ഒന്നഭാലാം കഭാസനില്
കേഴനിഞ  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  12198  കുടനികേളുലട  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.
വര്ഷലാം ഒന്നഭാലാം കഭാസനിലല കുടനികേളുലട എണലാം ആലകേ

സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ്റ്റ്

2017-18 96913 164818 261731

2016-17 91210 158323 249533

വവതവഭാസലാം 5703 6495 12198

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ഉണഭാകുന്ന  അധനികേ  തസനികേകേളനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
വഴനിയഭാണസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടതന്നതസ്റ്റ്. ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാന്
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്
ഉണഭാകുന്ന അധനികേ തസനികേകേളനില് 1:1 അനുപഭാതത്തനില് സലാംരക്ഷനിത ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  ലകേ.ഇ.ആര്.  അദവഭായലാം  XXI,  ചേടലാം  7(2)-ല്  വവവസ
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നഡ്യൂ  സ്കൂളുകേളനിലല  മുഴവന്  തസനികേകേളനിലുലാം  സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കണലമനലാം  വവവസ  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  വളലര  കുറചസ്റ്റ്  മഭാകനജര്മഭാര്
മഭാതകമ ഇസൗ ചേടത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര നനിയമനിക്കഭാന്
തയഭാറഭായനിട്ടുള്ളൂ. ഇസൗ ചേടലാം ഉളലപലടയുള്ള ലകേ.ഇ.ആര്.  കഭദഗതനിലയ (3-12-2016-ലല
ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  199/2016/ലപഭാ.വനി.വ.)  കചേഭാദവലാംലചേയ്തുലകേഭാണ്ടുള്ള നഭാല്പകതഭാളലാം
റനിടസ്റ്റ്  ലപറതീഷനുകേള  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന വനിഷയമഭായതനിനഭാല്
എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളനിലല  അധനികേ  തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സതകമധയഭാ
സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര പുനര്വനിനവസനിചനിടനില.

(സനി) എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് നനിനള്ള സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര തലന്നയഭാണസ്റ്റ്
എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല  അധനികേ  തസനികേകേളനില്  നനിയമനിക്കഭാന്  വവവസയുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള തഭാല്ക്കഭാലനികേ പുനര്വനിനവഭാസലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നവലരയുലാം ഇങ്ങലന മഭാറനി
പുനര്വനിനവസനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല സതകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള ചേലഞ്ചസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്

171 (1160) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വനികേസന പരനിപഭാടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദവഭാഭവഭാസ
കമഖലയനിലല  സതകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള  ചേലഞ്ചസ്റ്റ്ഫണസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക
തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഈ ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 221

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില് ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിലല  നഭാലഭാമലത്ത  പദതനിയഭായനി  ഉളലക്കഭാളളനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളക്കടക്കലാം നല്കേഭാവന്ന ചേലഞ്ചസ്റ്റ് ഫണഭാണസ്റ്റ്.  സ്കൂള മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്/
സ്കൂള സലാംരക്ഷണ സമനിതനി മുടക്കുന്ന തുകേയസ്റ്റ് തുലവമഭായ നനികക്ഷപലാം,  പരമഭാവധനി ഒരു
കകേഭാടനി  രൂപ  വലര  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലൂലട
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശലാം പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള നടനവരുന.

സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് റൂലാം പദതനി

172(1161) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസ്റൂലാം  പദതനിയുലട
നനിലവനിലല അവസ വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഐ.റനി.@  സ്കൂളനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം മനഗതനിയനിലഭാലണന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  മങ്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനി 2017-18-ല് മറസ്റ്റ് മണ്ഡലങ്ങളനികലക്കുലാം വവഭാപനിപനിക്കുലമന്ന ഉറപസ്റ്റ്
പഭാലനിക്കലപടുലമന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  ലലഹലടകേസ്റ്റ്  സ്കൂള  പദതനി  4
അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  എടസ്റ്റ്  മുതല് പനണസ്റ്റ്  വലരയുള്ള എലഭാ സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ലലപലറഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  തനിരുവനനപുരലാം,
ഇടുക്കനി, എറണഭാകുളലാം, മലപ്പുറലാം, കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലതരലഞടുത്ത 7
സര്ക്കഭാര്  ലലഹസ്കൂള,  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേലള  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  സ്കൂള  ആക്കുന്ന
പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള  136  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്
ഇതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. ടനി മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുള്ള
ലഎ.ടനി. ഉപകേരണ വനിതരണലാം 2017 ഒകക്ടഭാബറനില് ആരലാംഭനിക്കഭാലമന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എടസ്റ്റ്  മുതല്  പനണ്ടുവലര  കഭാസ്സുകേളുള്ള  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലുലാം  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഓകരഭാ സ്കൂളനിലന്റെയുലാം പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട ലലഹലടകേസ്റ്റ് സ്കൂള പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
തനിനഭായനി ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങള ഒരുക്കുന്നതുലാം കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള സജ്ജമഭാക്കുന്നതുലാം
അതതസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള തലന്നയഭായനിരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേള ഒരുക്കനിയ
സസൗകേരവങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ഉളലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂളതല സര്കവ്വേയുലാം ലഎ.ടനി.  ഓഡനിറ്റുലാം നടത്തനിയഭാണസ്റ്റ് തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേള  സജ്ജമഭാക്കനിയ  കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേളുലടയുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്
ലഭാബനിലന്റെയുലാം  നനിജസനിതനി  കനരനിടസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.  ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടതന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലലപലറസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  മണ്ഡലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുറലമയുള്ള  136
അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനിലുലാം 2017 ഒകക്ടഭാബര് മഭാസകത്തഭാലട
ലഎ.ടനി ഉപകേരണ വനിതരണവലാം തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാലമന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലല സലലാംമഭാറലാം

173 (1162) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണ്വലന്  ട്രെഭാന്സ്ഫര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയകതഭാലട  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനില്  സലലാംമഭാറലാം  നടതകമ്പഭാള  വനികേലഭാലാംഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  പരനിഗണന
ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനികലക്കഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ
കേലാംപഡ്യൂടര് കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില് ടനി വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ പ്രകതവകേ പരനിഗണന
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് ആയതനികലക്കഭായനി ഒരു പ്രകതവകേ സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചസ്റ്റ്
ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  അര്ഹമഭായ  പരനിഗണന  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില്  വനികേലഭാലാംഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണന  നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ്
ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം  നടതന്നതസ്റ്റ്.  വനികേലഭാലാംഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണന  നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ്
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് കമതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പഭാസഹഭായ പദതനി

174 (1163) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  മുടങ്ങനി  ജപ്തനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കുമഭായനി ആശതഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് എത കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പഭാസഹഭായ പദതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള 
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്തതനിനുകശഷലാം  മരണമടഞ  വനിദവഭാര്തനികേളുലടയുലാം
ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളുലടയുലാം  വഭായ്പ  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
എനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനമഭാണസ്റ്റ് വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  അര്ഹരഭായ എലഭാ വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം ഈ പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) Education Loan Repayment Support Scheme പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  elrs.kerala.gov.in  എന്ന ലവബസ്റ്റ്-
കപഭാര്ടലനിലൂലട ഓണ്ലലലനഭായഭാണസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്. 4 -8-2017 മുതല്
പ്രസ്തുത ലവബ്കപഭാര്ടലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അവസഭാന തതീയതനി 31-10-2017 വലരയഭാണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത കപഭാര്ടല്വഴനി അകപക്ഷകേള
ലഭനിചകശഷലാം  ആയതനിനുകവണനി  വരുന്ന  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  എതയഭാലണന്നസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  16-5-2017-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  65/17/ഫനിന്.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്തവലര  രണസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗമഭായനി  തനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (i)  നനിഷനിയ
അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയനിടനിലഭാത്ത തനിരനിചടവള്ള സഭാകന്റെര്ഡസ്റ്റ് അക്കസൗണ്ടുകേള, (Non-
NPA/Standard Account), (ii) 31-3-2016-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് തനിരനിചടവസ്റ്റ് മുടങ്ങനിയ നനിഷനിയ
അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയ വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പകേള. 

നനിഷനിയ അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയനിടനിലഭാത്ത (ലറഗുലര് അക്കസൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്) 9 ലക്ഷലാം രൂപ
വലര  വഭായ്പ  എടുത്ത  1-4-2016-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  ചുവലട
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ള  ലഷഡഡ്യൂള  പ്രകേഭാരലാം  വഭായ്പ  തനിരനിചടവനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം
നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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അനുപഭാതലാം

വര്ഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വഭായ്പലയടുത്തയഭാള

1-ാം വര്ഷലാം 90% 10%

2-ാം വര്ഷലാം 75% 25%

3-ാം വര്ഷലാം 50% 50%

4-ാം വര്ഷലാം 25% 75%

തനിരനിചടവസ്റ്റ് മുടങ്ങനി 2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 -നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് നനിഷനിയ അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയ
4  ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള കലഭാണുകേളനില്,  ബഭാങ്കുകേള പലനിശ മുഴവനഭായനി എഴതനി
തളളഭാന് തയഭാറഭാലണങ്കനില് വഭായ്പലയടുത്ത വനിദവഭാര്തനി ഒറത്തവണയഭായനി ബഭാക്കനി
നനില്ക്കുന്ന തുകേയുലട  40%  മുന്കൂറഭായനി  അടയ്ക്കുന്നപക്ഷലാം ബഭാക്കനിയുള്ള  60%  തുകേ
അടചസ്റ്റ്  കലഭാണ്  കകഭാസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  4
ലക്ഷത്തനിനസ്റ്റ് കമല്  9  ലക്ഷലാം രൂപ വലര വഭായ്പഭാതുകേയുള്ള  2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ്
നനിഷനിയ അക്കസൗണഭായനി മഭാറനിയ വഭായ്പകേളനില് ബഭാങ്കുകേള ഒരു പ്രകതവകേ പഭാകക്കജസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  മുതല്  തുകേയുലട  50%  (പരമഭാവധനി  2,40,000  രൂപ)
ഒടുക്കനി കലഭാണ് കകഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്യുവഭാന് സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ
എടുത്ത വനിദവഭാര്തനിക്കസ്റ്റ് സനിരമഭായനി മഭാനസനികേമഭാകയഭാ ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ ലലവകേലവലാം
സലാംഭവനിചഭാല്  വഭായ്പഭാതകേ  മുഴവന്  സര്ക്കഭാര്  അടയ്ക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വനിദവഭാഭവഭാസ
വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി ചുവലട കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭാണസ്റ്റ്.

. ഒരു വനിദവഭാര്തനിക്കസ്റ്റ് ഒരു കകേഭാഴനിനസ്റ്റ് മഭാതകമ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.

. ഇനവയനില് അലാംഗതീകൃത വനിദവഭാലയങ്ങളനില് അലാംഗതീകൃത കകേഭാഴനിനസ്റ്റ് പഠനിച
വനിദവഭാര്തനികക്ക ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.

. മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്/എന്.ആര്.ലഎ.  കേതഭാടയനില്  പഠനിച  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുകേയനില.  എന്നഭാല്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കേതഭാടയനില്
നഴനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ്  പഠനിച വനിദവഭാര്തനികേള ഇസൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലവത്തനിനസ്റ്റ്
അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.

. ആകരഭാഗവ  കേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ  മരണമടഞതുമൂലകമഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇളവസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുലാം.  അലഭാത്ത  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്
ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതല.
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. വഭാര്ഷനികേ  തനിരനിചടവനിലന്റെ  400%  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ള  കജഭാലനി
ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതല.

. വഭായ്പ മുഴവനഭായുലാം തനിരനിചടചവര്ക്കസ്റ്റ് പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതല.

ടനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം 2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ എടുത്ത
വനിദവഭാര്തനികേള  ഉത്തരവനില്  പറയുന്ന  നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി
കയഭാഗവതയുലണങ്കനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്  കലഭാണ്  എടുത്ത
ബഭാങ്കസ്റ്റ് ശഭാഖയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാങ്കസ്റ്റ് കയഭാഗവതയുള്ള അകപക്ഷകേള കനഭാഡല്
ഏജന്സനിയഭായ  സലാംസഭാനതല ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സമനിതനിക്കസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം
സലാംസഭാനതല  ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സമനിതനി  ധനകേഭാരവ  വകുപസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്ന
പുതനിയ കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖന ലപ്രഭാകപഭാസല് ഓണ്ലലലനഭായനി ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനികക്കണതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്ത  വനിദവഭാര്തനിക്കസ്റ്റ്  സനിരമഭായനി  മഭാനസനികേമഭാകയഭാ/
ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ ലലവകേലവലാം സലാംഭവനിചഭാകലഭാ മരണമടഞഭാകലഭാ വഭായ്പഭാതുകേ മുഴവന്
സര്ക്കഭാര് അടയ്ക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ) സതതീകേരനിക്കുലാം.

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് അദവഭാപകേ പുനര്വനിനവഭാസലാം

175(1164) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള
സ്കൂളുകേളനില് അദവഭാപകേ പുനര്വനിനവഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല എത സലാംരക്ഷനിത
അദവഭാപകേലര  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  (മലയഭാളലാം)  തസനികേയനില്
നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി) ഇങ്ങലന തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിക്കലപട അദവഭാപകേ തസനികേകേളക്കസ്റ്റ്
പകേരമഭായനി ഇസൗ ഒഴനിവകേളനില് സൂപര്നഡ്യൂമററനിയഭായനി തസനികേ സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ് അദവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസൗ  തസനികേകേള  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുകമഭാ?

405/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ആലരയുലാം നനിയമനിചനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  (മലയഭാളലാം)  തസനികേയനില്  3
ഒഴനിവകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്. ഇതനില് രണസ്റ്റ് ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേലനികയഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിലല
കേഭായനികേഭാദവഭാപകേലനതനിലരയുള്ള പരഭാതനി

176 (1165) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല കേലനികയഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂള കേഭായനികേഭാധവഭാപകേലനതനിലര സ്കൂള പനി.ടനി.എ. പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ പരഭാതനിയനില് എലനങ്കനിലുലാം തുടര്നടപടനി ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സ്കൂളനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിലലഭാനലാം സഹകേരനിക്കഭാത്ത പ്രസ്തുത അധവഭാപകേലനതനിലര
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ഡനി.ഡനി.ഇ,  ഡനി.പനി.ലഎ.-ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടനിന്കമല്  എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇലലങ്കനില് നടപടനി എടുക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരഭാതനിയനികന്മെല്  9-2-2017-നസ്റ്റ്  കേലനികയഭാടസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളനില് വചസ്റ്റ് കകേളവനി നടതകേയുലാം, ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  പനി.ടനി.എ.  പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്,  കേലനികയഭാടസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലലഹസ്കൂളനിലല
കേഭായനികേഭാദവഭാപകേലന ജഭാതനി കപരസ്റ്റ് വനിളനിചസ്റ്റ് ആകക്ഷപനിച്ചു എന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിച്ചുള്ള
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് ലതളനിവനിലഭാത്തതനിനഭാല് തളളനിക്കളയുകേയുലാം, പനി.ടനി.എ. അലാംഗങ്ങള
ആരുലാം തലന്ന കേഭായനികേഭാദവഭാപകേന് ഉന്നയനിചതുകപഭാലുള്ള സലാംഭവലാം  ഉണഭായതഭായനി
അറനിയനിചനിട്ടുമനില.  കൂടഭാലത നഭാട്ടുകേഭാരനഭായ കേഭായനികേഭാദവഭാപകേന് പനി.ടനി.എ.-യുമഭായനി
സഹകേരനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് സ്കൂളനിനസ്റ്റ് ഗുണകേരമഭാവകേയുമനില.  ആയതനിനഭാല് ടനിയഭാലനതനിലര
നടപടനിലയടുക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന് പദതനി

177(1166) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലനലഭാലാം  സസൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്
ഒരുക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  പദതനിയനുസരനിച്ചുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങലള  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം ഓകരഭാ സ്കൂളുകേലള വതീതലാം മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതനികനഭാടകേലാം 113
സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  ആദവഘടത്തനില്  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  37  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  കേനിഫ്ബനിയുലട
ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  സസൗകേരവങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത ലലഹസ്കൂള ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  തലത്തനിലുള്ള എലഭാ കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേളുലാം ലലഹലടകേസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേ,  മനികേച പഠനഭാനുഭവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലലജവലലവവനിധവ പഭാര്ക്കുകേള
സ്കൂളുകേളനില്  സഭാപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
അക്കഭാദമനികേ  മനികേവസ്റ്റ്  ലലകേവരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങളകൂടനി
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  അദവഭാപകേര്ക്കഭാവശവമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  7 -11-2016-ല്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  പദതനി  നടപനില്
വരുതന്നതനിനുള്ള രൂപകരഖ അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞടുക്കലപടനിട്ടുള്ള  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങലള
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  അടനിസഭാന
സസൗകേരവ വനികേസനകത്തഭാലടഭാപലാം 8 മുതല് 12 വലരയുള്ള കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേലള ലലഹലടകേസ്റ്റ്
കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത
സ്കൂളുകേളുലട ലലലബറനി, ലകബഭാറടറനി നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  അക്കഭാദമനികേമനികേവസ്റ്റ്  ലലകേവരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
പൂര്ണമഭായുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദവഭാപന-അദവയന  രതീതനിക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാമുഖവലാം
നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  അദവഭാപകേര്
ക്കഭാവശവമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനസ്റ്റ്
പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാതല  ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്  ഭഭാഷഭാ
പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) 2017-18-ലല ബജറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗത്തനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്
എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയതുപ്രകേഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളുലട ലനിസസ്റ്റ് ഉളലക്കഭാളളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മടഭാകഞ്ചരനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനില് ആണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
പ്രകവശനലാം

178 (1167) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മടഭാകഞ്ചരനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്ക്കുളനില് ആണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
പ്രകവശനലാം നല്കുന്നനിലലന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആണ്കുടനികേളക്കുകൂടനി പ്രകവശനലാം അനുവദനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് ആവശവലപടസ്റ്റ്
പൂര്വ്വേവനിദവഭാര്തനി സലാംഘടനയുലട അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  അകപക്ഷയനില്  ആവശവലപട  പ്രകേഭാരലാം  അടുത്ത  അദവയന
വര്ഷലാം മുതല് ആണ്കുടനികേലളകൂടനി പ്രകവശനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല നനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

179 (1168) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് സ് കൂളുകേലള കേഭാലത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ള മഭാറങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സഭാധഭാരണ  നനിലവഭാരത്തനില്  നനിനവരുന്ന  കുടനികേലള  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം
മതര  കയഭാഗവരഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആസൂതണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ; വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലകേ.വനി.പനി.വവ.,  ടഭാലന്റെസ്റ്റ് ലസര്ചസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ പരതീക്ഷകേളനില് സര്ക്കഭാര്
സ് കൂളുകേളനിലല  കുടനികേലള  പ്രഭാപ് തരഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  ഭസൗതനികേമഭായുലാം
അക്കഭാദമനികേമഭായുലാം കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സമ്പ്രദഭായലാം
ശക്തനിലപടുതകേ  എന്ന  ഉകദശവകത്തഭാടുകൂടനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  പദതനി മുകഖന നനിരവധനി പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ആസൂതണലാം
ലചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളക്കുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
ലമചലപട ലഎ.ടനി.  പശ്ചഭാത്തല സസൗകേരവവലാം ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കു
ന്നകതഭാലടഭാപലാം  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഡനിജനിറല്  സകങ്കതങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം,  പഠനകബഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആയഭാസ
രഹനിതവലാം  രസകേരവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനിജനിറല്  ഉള്ളടക്ക  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അക്കഭാദമനികേവലാം
ഭരണപരവമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായകേമഭായ  വനിവനിധ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  എട്ടുമുതല്  പനണ്ടുവലരയുള്ള
സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല  നഭാല്പത്തനി  അയഭായനിരലാം  കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേള
ലലഹലടകേസ്റ്റ്  ആക്കുന്നതനിനുലാം  ലഎ.ടനി.  ലഭാബസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. ആലപ്പുഴ, പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്, തളനിപറമ്പസ്റ്റ് എന്നതീ നഭാലസ്റ്റ്
അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില് ലലഹലടകേസ്റ്റ്  സ്കൂള പദതനി  ലലപലറഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി. ലലപലറസ്റ്റ് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മണ്ഡലങ്ങളക്കുപരനിയഭായുള്ള 136
അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  സജ്ജമഭായ  കഭാസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ്  ഉപകേരണ
വനിതരണവലാം  മറസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  2017  ഒകക്ടഭാബറനില്  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ഭസൗതനികേ
സഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളക്കഭാവശവമഭായ  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതനിനുലാം ലലലബറനി, ലകബഭാറടറനി സസൗകേരവങ്ങള ലമചലപടു
തന്നതനിനുലാം  പദതനിയുണസ്റ്റ്.  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദവയനലാം  നടപനില്വരുതന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി
വനിവര സഭാകങ്കതനികേവനിദവഭാധനിഷനിതമഭായനി  പുതുക്കനിയ പഭാഠവപദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനില് വരുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത കുടനികേളുലട
ലലനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ  അക്കഭാദമതീകകേതര/പഭാകഠവതര  കേഴനിവകേള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
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സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇപ്രകേഭാരലാം
മനികേച  പഠന  സസൗകേരവലാം  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില്  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
സമ്പ്രദഭായത്തനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറലാംവരുത്തഭാന്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞലാം പദതനി മുകഖന ലക്ഷവമനിടുന. 

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന ഭസൗതനികേവലാം  അക്കഭാദമനികേവമഭായ
മഭാറങ്ങളനില്  പ്രധഭാന  പങ്കസ്റ്റ്  അദവഭാപകേര്  വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അദവഭാപകേരുലട
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  മുഴവന്  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  മതനിയഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂതണലാം  ലചേയസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. കൂടഭാലത on site supporting  സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭായനി
ആവശവമഭായ നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കുടനികേളനില്  അടനിസഭാന  ലലനപുണവലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം  പഠന
സന്നദത  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാമുഖവലാം  നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  കലഭാകേത്തസ്റ്റ്
എവനിലടയുമുള്ള  സമപ്രഭായക്കഭാരഭായ  കുടനികേളലക്കഭാപലാം  അറനിവലാം  കേഴനിവലാം  കനടഭാന്
കകേരളത്തനിലല കുടനികേലള  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.
മുകഖന 'ഹകലഭാ ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് ', 'മലയഭാളത്തനിളക്കലാം', 'ശഭാകസഭാതവലാം', 'ഗണനികതഭാതവലാം'
തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
പഠനനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  പഭാഠവപദതനിയനില്  ലഎ.സനി.റനി.
അധനിഷനിത പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉസൗന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പഠന സന്നദതയുലാം മനികേവകേളുലാം ശക്തനിലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് മതര
പരതീക്ഷയുലാം കനരനിടഭാനുലാം കുടനികേലള പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദശവകത്തഭാടുകൂടനി രൂപലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
കകേരളത്തനിലല  സ്കൂള  പഭാഠവപദതനി  എലഭാവനിധത്തനിലുള്ള  അറനിവകേളുലാം  കേഴനിവകേളുലാം
വളര്തന്ന തരത്തനില് ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള ശമങ്ങള തുടരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാലയങ്ങലള അനര്കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുന്ന പദതനി

180(1169) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയങ്ങലള  അനര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്തന്ന
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; 2017 ജൂണ് ഒന്നനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് എത സ്കൂളുകേള
പ്രസ്തുത നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിച്ചു;
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(ബനി)  45000  കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേൾ  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  ആക്കുന്ന പദതനി  ഇതനിനകേലാം  എത
വനിദവഭാലയങ്ങളനില് ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം എത കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ് ആക്കനി
മഭാറ്റുവഭാന് സഭാധനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത തുകേ  നതീക്കനിവച്ചു  ;  അതനില്
എത തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയങ്ങലള  അനര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുന്ന
പദതനിയുലട  പ്രതനിഫലനലാം  ഈ  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  പുതുതഭായനി  പ്രകവശനലാം
കനടനിയ വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനില് പ്രതനിഫലനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം' പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി മനികേച
അദവയന  നനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള
ലമചലപടുതകേ എന്ന ഉകദശവകത്തഭാടുകൂടനി  എലഭാ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം
ഓകരഭാ  സ്കൂളുകേലളവതീതലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതനികനഭാടകേലാം 113 സ്കൂളുകേലള
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  ആദവഘടത്തനില്  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  37  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  കേനിഫ്ബനിയുലട
ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതഭാലടഭാപലാം തലന്ന അടനിസഭാന
സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി ലതരലഞടുക്കലപടനിട്ടുള്ള വനിവനിധ സ്കൂളുകേളുലട മഭാസര്
പഭാന്,  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ലലലബറനി,
ലകബഭാറടറനി  സസൗകേരവങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.
അക്കഭാദമനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സതതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• ഒന മുതല് 12 വലര കഭാസ്സുകേളനിലല കുടനികേളുലട പഠന പ്രയഭാസങ്ങള
കേലണതന്നതനിനുകവണനി  കബസസ്റ്റ്  ലലലന്  അചതീവ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്ലവ്വേ
നടത്തനി.  പ്രയഭാസകേരമഭായ  കമഖലകേള  കേലണത്തനി  പരനിഹഭാര
കബഭാധനത്തനിനുള്ള നനിര്കദശങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി.

• നനിരനര മൂലവനനിര്ണയലാം ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃത
വനിദവഭാഭവഭാസലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി മുഴവന് അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി. 

• സൂക്ഷ്മതല പഭാഠഭാസൂതണവലാം അനുബന സഭാമഗനികേളുലാം  ഡനിജനിറല്
വനിഭവങ്ങളുലാം  എലഭാ  കഭാസുകേളനിലലയുലാം  എലഭാ  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഎറനി  @സ്കൂളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  സമഗ
കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിച്ചു.
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• മൂലവനനിര്ണയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ജനഭാധനിപതവവല്ക്കരനിക്കു
ന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 'കചേഭാദവജഭാലകേലാം' എന്ന കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് തുടങ്ങനി
എലഭാ  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  കചേഭാദവങ്ങള  അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്  ലചേയഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി.

ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാതല  ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്  പഠന  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

സ്കൂളുകേലള  അനര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്  ഉയര്തന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവസ്റ്റ്  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന
വനിധത്തനിലുള്ള വനിവര സഭാകങ്കതനികേവനിദവഭാധനിഷനിതമഭായ പരനിശതീലനലാം
2017 ജൂണ് 1-നസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി തലന്ന അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിക്കഴനിഞ.

(ബനി)  ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്,  തളനിപറമ്പസ്റ്റ് അസലാംബനി
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലല എടസ്റ്റ് മുതല് പനണ്ടുവലര കഭാസുകേളുള്ള സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനിലല  125  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലുലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,
മലപ്പുറലാം, കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില് നനിന്നസ്റ്റ് ലതരലഞടുത്ത 7 സര്ക്കഭാര് ലലഹസ്ക്കൂള,
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിലുമഭായനി 1445 കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള ലലഹലടകേസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേളഭാക്കനി. മറ്റു
മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ലലഹലടകേസ്റ്റ്  സ്കൂള  പദതനിക്കഭായനി  493.5  കകേഭാടനിയുലട
ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച്ചു.  ലകേല്കട്രെഭാണ്  മുകഖന  ലഎ.ടനി.  ഉപകേരണങ്ങള
സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലടണര്  നടപടനികേളുലാം  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഇതുവലര സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് ഉപകേരണങ്ങള ലഭവമഭാക്കനിയതനിനസ്റ്റ് 1.21
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.

(ഡനി) ഉണസ്റ്റ്.

വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ബകയഭാലമട്രെനികേസ്റ്റ് പഞ്ചനിലാംഗസ്റ്റ്

181 (1170) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് സമയകനിപ്തത പഭാലനിക്കലപടുന്നനില എന്ന
ആക്ഷപലാം ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ ?

(ബനി)  നൂതന സഭാകങ്കതനികേവനിദവ നനിലവനിലുള്ള സഭാഹചേരവത്തനില് വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില് ഓണ്വലന് പഞ്ചനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) നനിലവനില് ഇതനിനു എലനങ്കനിലുലാം സഭാകങ്കതനികേ തടസങ്ങള ഉകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ലലവകേലവങ്ങള്ളുള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് സതീറ്റുസലാംവരണലാം

182 (1171) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള  1995-ലല  കദശതീയ  നനിയമത്തനിലന്റെ  39-ാം
വകുപസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം എലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലാം വവകേലവങ്ങളുള്ള കുടനികേളക്കു
സതീറ്റുകേള സലാംവരണലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിച നനിബനനകേള പഭാലനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള സലാംസഭാന കേമ്മേതീഷണറനില്നനിന്നസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഈ  നനിര്കദശത്തനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  വവകേലവങ്ങളുള്ള
കുടനികേളക്കു സതീറ്റുകേള സലാംവരണലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിച നനിബനനകേളുലാം എനഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മറ്റു  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലാം  മൂന്നസ്റ്റ്  ശതമഭാനത്തനില്
കുറയഭാലത സതീറ്റുകേള ഇവര്ക്കഭായനി സലാംവരണലാം ലചേയണലമന്ന നനിയമമുകണഭാ;

(ഡനി)  യൂണനികവഴ് സനിറനി  പരതീക്ഷകേളനില്  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കസ്റ്റ്  കഗസസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേണലമന്ന നനിയമമുകണഭാ;  എങ്കനില് കേഴനിഞ അഞ്ചസ്റ്റ് വര്ഷത്തനിനനിടയനില് ഇത്തരത്തനില്
കഗസസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കുടനികേളുലട  എണലാം  യൂണനികവഴ് സനിറനി,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
എന്നനിവ തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഈ അദവയന വര്ഷലാം ബനിരുദ, ബനിരുദഭാനനര, ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ് സുകേളനിലല
അഡ് മനിഷന് സലാംവരണത്തനിനുലാം പ്രകതവകേ അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനുലാം എത ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള
കുടനികേള  അകപക്ഷനിചനിട്ടുലണനലാം  ഇതനില്  എത  അകപക്ഷകേളനികന്മെല്  അനുകൂല  നടപടനി
ഉണഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള  1995-ലല  കദശതീയ  നനിയമത്തനിലന്റെ  39-ാം
വകുപസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം എലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലാം ലലവകേലവങ്ങളുള്ള കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
3  ശതമഭാനലാം  സതീറ്റുകേള  സലാംവരണലാം  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  നനിബനനകേള
പഭാലനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  പതമഭാധവമങ്ങള,  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  മതീഡനിയ  എന്നനിവ  വഴനി  പ്രചേരണലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിവര  ലപഭാതുജനസമ്പര്ക്ക  വകുപനിനസ്റ്റ്  2 -6 -2017 -ലല  841/17/
എസസ്റ്റ്.1/എസസ്റ്റ്.സനി.പനി.ഡബഡ്യൂ.  ജനി  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  കേമ്മേതീഷണര്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി &ഇ) ഉണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനില്നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചു
നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാലയങ്ങളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

183 (1172) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയലാം  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനില്
എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം അരൂര് മണ്ഡലത്തനില് ഏതസ്റ്റ് സ്കൂളനിലനയഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
ആയതനിലന്റെ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  എ.എസസ്റ്റ്.  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണ
നനിര്വ്വേഹണലാം ആലരയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി) രണസ്റ്റ് എൽ.പനി.-യു.പനി. സ്കൂളുകേള ഒന്നസ്റ്റ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്, ഒന്നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് എന്ന
പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലുലാം ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചസ്റ്റ് നനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്ന പദതനി
പ്രഖവഭാപനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  അരൂ ർ  എലാം.എൽ.എ.
നനിര്കദശനിച  മറത്തനിൽഭഭാഗലാം  യു.പനി.  സ്കൂളനിലനയുലാം  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഫഭാന്സനിസസ്റ്റ്  എൽ.പനി.എസസ്റ്റ്.
എരമല്ലൂരനിലനയുലാം ഉളലപടുത്തനി ഉത്തരവസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് ഉടന്
നല്കുകമഭാ; ആയതനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 3  കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം നല്കേനി നനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ് പരനിഗണനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം തനിരുനല്ലൂര് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ലനയുലാം
ലപരുമ്പളലാം എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ലനയുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ആയതനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആർ.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏലതങ്കനിലുലാം അലാംഗതീകൃത
ഏജൻസനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഒരു മണ്ഡലത്തനിൽ  50000  രൂപ എന്ന പ്രകേഭാരലാം മുടക്കനി  7  വജവ വവവനിധവ
ഉദവഭാനങ്ങള അനുവദനിക്കുലമന്ന പ്രഖവഭാപനത്തനിലന്റെ നടപനിലഭാക്കല് ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;  ആലരയഭാണസ്റ്റ് നനിര്വ്വേഹണലാം ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്
നനിന്നസ്റ്റ് ഏലതലഭാലാം വനിദവഭാലയങ്ങകളയഭാണസ്റ്റ് ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇവനിലട
എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹനിക്കഭാനഭാവലമന്നഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഒരു
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്തന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അരൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേനനിരൂര്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം അപ്രകേഭാരലാം ടനി സ്കൂളനിലന്റെ വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത
ഏജന്സനിലയ ചുമതലലപടുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം  ഓകരഭാ  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചസ്റ്റ്
നനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്ന പദതനി പ്രഖവഭാപനിചതനുസരനിചസ്റ്റ് അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം അരൂര്
എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദശനിച  മറത്തനില്  യു.പനി.  സ്കൂളനിലന്റെയുലാം  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഫഭാന്സനിസസ്റ്റ്
എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.  എരമല്ലൂരനിലന്റെയുലാം മഭാസര് പഭാന് ലഭനിചനിടനില.  ആയതസ്റ്റ്  ലഭവമഭാകുന്ന
മുറയസ്റ്റ് തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഭസൗതനികേ
സഭാഹചേരവങ്ങള ലമചലപടുതന്നതനിനുകവണനി അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം തനിരുനല്ലൂര് ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലന  2017 -18 -ലല  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലല  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തനി
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപരുമ്പളലാം എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടനി ലനിസനില് ഉളലപടനിടനില.

(ഡനി) തനിരുനല്ലൂര് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിലന്റെ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അലാംഗതീകൃത ഏജന്സനിയഭായ കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ലലജവ  ലലവവനിധവ  ഉദവഭാനങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്  എന്ന  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം അപ്രകേഭാരലാം  761  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് പദതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായനി  10,000
രൂപവതീതലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അരൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്
ആദവഘടത്തനില് സ്കൂളുകേലളഭാനലാം ലതരലഞടുത്തനിടനില.

ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭായനി കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേള

184 (1173) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇസൗ വര്ഷലാം ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭായനി കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  ലക്ഷവമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇത്തരലാം  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല. എന്നഭാല് സലാംസഭാനലത്ത 141 വനിദവഭാലയങ്ങളനില് ലപ്രഭാഫഷണല്
കകേഭാകളജസ്റ്റ് പ്രകവശന പരതീക്ഷയുലട പരനിശതീലന കഭാസ്സുകേള, പതീകസ്റ്റ് 2017-18 എന്നനിവ
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുലാം ലഎ.ടനി @ സ്കൂളുലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് നടതനണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.
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സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് കുടനികേള കുറയുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം

185 (1174) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഈ വര്ഷലാം പത്തസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളനില് തഭാലഴ  ഒന്നഭാലാം
കഭാസനില് പ്രകവശനലാം  കനടനിയ  എത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള  ഉണസ്റ്റ്;  അവ
ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രകവശകനഭാതവലാം  കപഭാലുള്ള  പരനിപഭാടനികേളുലാം
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് കുടനികേള കുറയുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില് കുടനികേലള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനികലക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള
നഡ്യൂതന വനിദവഭാഭവഭാസ സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം രക്ഷനിതഭാക്കലള കബഭാധവല്
ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇസൗ വര്ഷലാം പത്തസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളനില് തഭാലഴ  ഒന്നഭാലാം
കഭാസനില് പ്രകവശനലാം കനടനിയ 2,454 സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളുണസ്റ്റ്.  അവയുലട
ലനിസസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  2017-18  അദവയനവര്ഷത്തനില്
പ്രകവശനലാം  കനടനിയ  കുടനികേളുലട  എണത്തനില്  കേഴനിഞ  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കുടനികേളുലട  എണലാം  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനിലുലാം  കൂടുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

186 (1175) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിദവഭാഭവഭാസ  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
വവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സലതള്ള  പഴയ എ.ഇ..  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചു  മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ
കേഭാലതഭാമസലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  ഉത്തരവസ്റ്റ്  വവകുന്നതസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ സമുചയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത ഓഫതീസസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി എന്നസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വനിദവഭാഭവഭാസ  സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അഞ്ചുകകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയഭായനി നനിലവനിലല പഴയ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു
ലകേഭാണനിരുന്ന ലചേങ്ങന്നൂര് ഉപജനിലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസസ്റ്റ് ലചേങ്ങന്നൂര് ഡയറനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  പഴയ  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചു  മഭാറ്റുവഭാന്
അനുവഭാദലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സ്കൂളുകേളനില് മലയഭാളഭഭാഷഭാ പഠനലാം

187 (1176) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ അധവയനവര്ഷലാം മുതല് മലയഭാളലാം നനിര്ബനനിത ഭഭാഷഭാ ആക്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഒന്നസ്റ്റ്  മുതല്  പത  വലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേളനില്  മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പഠനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇനനിയുലാം  എത  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനുലണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭായ ലനിസസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത സ്കൂളുകേളുലട നനിരഭാകക്ഷപപതലാം റദഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  നഡ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലയഭാളലാം പഠനിപനികക്കണതനിലഭാത്ത വനിദവഭാലയങ്ങളനില് ഒന്നഭാലാംതരലാം മുതല്
(സ്കൂളനിലല ഏറവലാം  തഭാഴ  കഭാസസ്റ്റ്  മുതല്)  കമഭാനുഗതമഭായനി  പത്തഭാലാംതരലാം  വലര  മലയഭാളഭഭാഷ
പഠനിപനിക്കണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പഠന  ആക്ടസ്റ്റ്  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ
ആക്ടനിലന സലാംബനനിച ചേടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ
ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളനില് മലയഭാളഭഭാഷഭാ പഠനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയൂ.
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(ബനി)  മലയഭാളഭഭാഷഭാപഠന  ആക്ടസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  ചേടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  മലയഭാളലാം  പഠനിപനികക്കണതനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  മലയഭാള
ഭഭാഷഭാ പഠനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

(സനി)  മലയഭാളലാം പഠനിപനികക്കണതനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേളനില്  മലയഭാള ഭഭാഷഭാ പഠന
ആക്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പഠനലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില.   ഇതുസലാംബനനിച
ചേടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം.  ആയതനിനഭാല്
മലയഭാളഭഭാഷ  പഠനിപനിക്കഭാത്ത  സ്കൂളുകേളുലട  നനിരഭാകക്ഷപപതലാം  പനിന്വലനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവലാം
ഉണഭായനിടനില.

(ഡനി)  നനിയമ  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  മലയഭാളഭഭാഷഭാപഠന  ആക്ടസ്റ്റ്
രൂപലാംലകേഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കേരടസ്റ്റ്  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  അനനിമ
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. നഡ്യൂനതകേള ശദയനില്ലപടഭാല് അതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

അലാംഗപരനിമനിതരഭായ വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

188 (1177) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  കചേര്ത്തല  ഡനി.ഇ.ഒ.  പരനിധനിയനിലുള്ള  എത  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങൾക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കഭാനുണസ്റ്റ്; എനസ്റ്റ് കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് നല്കേഭാന് കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ്;

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  നൽകുന്നതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  എത  മഭാസലത്ത
കുടനിശ്ശേനികേയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കഭാനഭാവലാം  എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഒന്നസ്റ്റ് മുതല് എടഭാലാം കഭാസ്സുവലരയുള്ള കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  2016-17  വര്ഷലത്ത
കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  തുകേ  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 2017-18 വര്ഷലത്ത 22831 കുടനികേളക്കസ്റ്റ് 5,59,96,350 (അഞ്ചു കകേഭാടനി
അമ്പത്തനി ഒന്പതസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി  ആറഭായനിരത്തനി മുന്നൂറനി  അന്പതസ്റ്റ്)  രൂപ
ഇതുവലര  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  9  മുതല്  12  വലരയുള്ള  കഭാസുകേളനിലല  19941
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  തുകേ  അര്ഹരഭായ
കുടനികേളുലട അക്കസൗണനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  റതീജനിയണല്  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ലവഭാകക്കഷണല്
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ആര്.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.-യനില് നനിന്നസ്റ്റ്
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കചേര്ത്തല ഡനി.ഇ.ഒ.-യസ്റ്റ് 5,42,400 (അഞ്ചുലക്ഷത്തനി നഭാല്പത്തനി
രണഭായനിരത്തനി നഭാന്നൂറസ്റ്റ്) രൂപ ഇസൗ ഇനത്തനില് അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.
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സ്കൂളുകേളനില് ലലജവ ലലവവനിധവ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്

189 (1178) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  വജവ  വവവനിധവ  ഉദവഭാന  പഭാര്ക്കനിനസ്റ്റ്
ഏലതലഭാലാം സ് കൂളുകേലളയഭാണസ്റ്റ് ലതരലഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സ് കൂളുകേളനില്  വജവ  വവവനിധവ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലനലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദവശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ് തുത  വജവ  വവവനിധവ  പഭാര്ക്കനിനഭായനി  നനിലവനില്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള പ്രസ് തുത സ് കൂളുകേളനില് സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലലജവ ലലവവനിധവ ഉദവഭാന പഭാര്ക്കനിനഭായനി ലതരലഞടുത്ത 7 സ്കൂളുകേളുലട
ലനിസസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഫഭാത്തനിമ മഭാത യു.പനി. സ്കൂള, മഭാലനിപഭാറ

2. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എല്.പനി. സ്കൂള, ലവണ്ടുവഴനി

3. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എല്.പനി.സ്കൂള, കുറനിയഭാഞ്ചഭാല് 

4. എലാം.എല്.പനി. സ്കൂള, ലലമലൂര്

5. ലസന്റെസ്റ്റ് കജഭാസഫസ്റ്റ് യു.പനി. സ്കൂള, ലനലനിമറലാം

6. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് യു.പനി. സ്കൂള, പഭാനനിപ്ര

7. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് യു.പനി. സ്കൂള, ലചേങ്കര

(ബനി)  കുളങ്ങള,  ചേനിതശലഭ  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഫലവൃക്ഷങ്ങള,
ഒസൗഷധ  സസവങ്ങള,  പൂലചടനികേള,  കുറനിലചടനികേള,  പചക്കറനികേള  തുടങ്ങനിയവ
വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ, കുളങ്ങളനില് മതവങ്ങളുലാം ജലസസവങ്ങളുലാം വളര്ത്തല് എന്നനിവയുലാം
ലലജവ  ലലവവനിധവ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ലക്ഷവമനിടുന.
കൂടഭാലത,  സലപരനിമനിതനിയുള്ള സ്കൂളുകേളനില് ഹഭാങ്ങനിലാംഗസ്റ്റ് ഗഭാര്ഡന് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
ഉകദശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  സലലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ചേനില സ്കൂളുകേളനില് നനിര്മ്മേഭാണവലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല് പദതനി

190 (1179) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല്
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങള ലമചലപടുതന്നതനിനുകവണനി
കേഭായലാംകുളലാം ഗവ. കബഭായ്സസ്റ്റ് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  രഭാമപുരലാം ഗവ.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. എസസ്റ്റ്.,
ഭരണനിക്കഭാവസ്റ്റ് ഗവ. യു. പനി. എസസ്റ്റ്. എന്നനിവയുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിൽ സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം' പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി കേഭായലാംകുളലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേഭായലാംകുളലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കബഭായ്സസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളനിലന  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം അപ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ധനസഹഭായത്തനിനുലാം
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുമഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണഭാമലത്ത
പദതനിയഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  രഭാമപുരലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.  ഭരണനിക്കഭാവസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.-ലന്റെ  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ചേഭാലക്കുടനിയനില് എ.ഇ.ഒ. ഓഫതീസസ്റ്റ്

191 (1180) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനിയനില്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിചസ്റ്റ്,  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  വർഷങ്ങൾ
പനിന്നനിട സഭാഹചേരവത്തനില് ചേഭാലക്കുടനിയനില് എ.ഇ.ഒ.  ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില്  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  ഉപജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്വകേ
ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.
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ശഭാസകപഭാഷനിണനി ലഭാബുകേള

192 (1181) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനില്  ശഭാസകപഭാഷനിണനി  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ശഭാസകപഭാഷനിണനി ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആലരയഭാണസ്റ്റ് ചുമതല

ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സ്കൂളുകേളനില്  ശഭാസകപഭാഷനിണനി  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള

സലാംസഭാന ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ വകുപ്പുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഒരു പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം

നല്കേഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദശനിക്കുന.

അദവഭാപനികേയുലട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം

193 (1182) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുവസന് തങ്ങള : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മഭാറഭാക്കര  V.V.M.  HSS-ലല

സുസ്മെനിത.  പനി.യു.  എന്ന അദവഭാപനികേയുലട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസല്

സര്ക്കഭാരനില് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  വഹസ്കൂള വനിഭഭാഗലാം നഭാചതറല് സയന്സസ്റ്റ് അദവഭാപനികേയഭായ ടനിയഭാളുലട

നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം സമയബനനിതമഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടകറഭാടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് ലഭവമഭായഭാലുടന് തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല പഭാചേകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലപന്ഷന്

194 (1183) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  കജഭാലനിലചേയ്തുവരുന്ന  പഭാചേകേ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലപന്ഷന് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എത തുകേയഭാണസ്റ്റ്
പ്രതനിമഭാസ ലപന്ഷന്; പ്രതനിമഭാസ ലപന്ഷന് വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത ഉചഭക്ഷണ പദതനിയനിലുളലപട സ്കൂളുകേളനിലല പഭാചേകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
ദനിവസകവതന  വവവസയനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  പഭാചേകേ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലപന്ഷന് നനിലവനില് അനുവദനിചനിടനില.

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

195 (1184) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദശനിക്കലപടനിട്ടുള്ള മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കേണശ്ശേഭാലാംകേടവസ്റ്റ്
ലപ്രഭാഫ.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  മുണകശ്ശേരനി  ഗവ.  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്,  മുലകശ്ശേരനി  ഗവ.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്,
ഗവ.  എല്.പനി.  സ് കൂള കകേകമ്പരനി  എന്നതീ സ് കൂളുകേളുലട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
സതതീകേരനിച നടപടനികേള എനലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  കേണശ്ശേഭാലാംകേടവസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഫ.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  മുണകശ്ശേരനി
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  എന്ന സ്കൂള ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദശനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  സ്കൂളുകേളുലട
ആദവഘട  ലനിസനില്  ഉളലപടനിടനില.  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിനസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി പഭാന് ഫണനില്നനിനലാം 412 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുലകശ്ശേരനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ലന  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എല്.പനി. സ്കൂള, കകേകചരനി, ചൂണല് എന്ന സ്കൂളനിലന്റെ മഭാസര്
പഭാന്/ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില. ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

196 (1185) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനില്
അടനിസഭാന  സസൗകേരവവനികേസനത്തനിലുലാം  വഹലടകേസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിലുലാം
നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സർക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  വഭാഗഭാനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  വനിജയനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
തലലാം  മുതല്  സ്കൂളതലലാം  വലര  ഏലതഭാലക്ക  സമനിതനികേൾ  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  സർക്കഭാർ
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പുതനിയ  സർക്കഭാർ  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം  ശക്തനിലപടുത്തഭാന്
സതതീകേരനിച പ്രകതവകേ നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  പ്രതീ-വപ്രമറനി  പഠനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സർക്കഭാർ  സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  പുതുതഭായനി  എലനഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  പ്രതീ-
വപ്രമറനിക്കഭായനി സർക്കഭാർ ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അടനിസഭാന
സസൗകേരവ വനികേസനലാം, ലലഹലടകേസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേനിഫ്ബനിയുലട ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) 'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം'  വനിജയനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാനതലലാം
മുതല്  സ്കൂളതലലാം  വലര  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്:

1. സലാംസഭാനതല കേര്മ്മേകസന.

2. കേര്മ്മേകസന നനിര്വ്വേഭാഹകേ സമനിതനി.

3. ജനിലഭാതല കേര്മ്മേകസന.

4. മണ്ഡലതല സമനിതനി.

5. തകദശസതയലാംഭരണതല കേമ്മേനിറനി.

6. സ്കൂളതല കേമ്മേനിറനി.
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(സനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം
ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുകവണനി  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  പൂര്ണമഭായുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  അങ്കണവഭാടനി,  പ്രതീലലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനിലല
വനിദവഭാര്തനി സമതീപന രതീതനി  (പഠനരതീതനി)  ആധുനനികേമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം അതനുസരനിചസ്റ്റ്
അദവഭാപകേ പരനിശതീലനലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം 5 വയസ്സുവലര കുടനി ആര്ജ്ജനികക്കണ
കേഭാരവങ്ങള  ആര്ജ്ജനിച്ചു  എന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുതകുന്ന  പഭാഠവപദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്.

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണലാം

197 (1186) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  അദവയന  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  പ്രകവശനിച
വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനില് ഗണവമഭായ വര്ദന ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദവയുലട  നൂതന  സഭാധവതകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  പഠനലാം  കൂടുതല് രസകേരവലാം ആയഭാസരഹനിതവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എടസ്റ്റ് മുതല്
പനണസ്റ്റ്  വലരയുള്ള  നഭാല്പത്തനിയയഭായനിരലാം  കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേള  വഹലടകേസ്റ്റ്
ആക്കുന്നതനിനുലാം  ഐ.ടനി.  ലഭാബസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല
ഒന്നഭാലാം  കഭാസനില്  12,198  കുടനികേള  മുന്വര്ഷകത്തക്കഭാള  കൂടുതലഭായനി  പ്രകവശനലാം
കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 2 മുതല് 10 വലര കഭാസ്സുകേളനില് തഭാഴകഭാസ്സുകേളനില് (1 മുതല് 9
വലര) നനിന്നസ്റ്റ് സതഭാഭഭാവനികേമഭായനി ലപ്രഭാകമഭാടസ്റ്റ് ലചേയ്തുവന്ന വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനിനു പുറകമ
1,44,367 വനിദവഭാര്തനികേള കൂടുതലഭായനി പ്രകവശനലാം കനടനിയതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  വനിവരവനിനനിമയ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവ  ഇതര  കമഖലകേളനിലലന്നകപഭാലല
വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലുലാം ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം പഭാഠങ്ങള കൂടുതല്
രസകേരവലാം ആയഭാസരഹനിതവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലഎ.ടനി.  പശ്ചഭാത്തല സസൗകേരവങ്ങളുലാം
പഠനവനിഭവങ്ങളുലാം പരനിശതീലനവലാം ലഭവമഭാക്കുന. ഡനിജനിറല് പഠന വനിഭവങ്ങള, ഒന
മുതല് പനണസ്റ്റ് വലര കഭാസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ് ഒന്നഭാലാം കടമനികലയ്ക്കുള്ള ഓകരഭാ പഭാഠത്തനിലന്റെയുലാം
പഭാഠഭാസൂതണലാം,  ഒഭാകരഭാ  കഭാസനികലയ്ക്കുമുള്ള  കചേഭാദവകശഖരലാം  തുടങ്ങനിയവ  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഓണ്ലലലന് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എടസ്റ്റ് മുതല്
പനണ്ടുവലരയുള്ള  നഭാല്പത്തനി  അയഭായനിരലാം  കഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേള  ലലഹലടകേസ്റ്റ്  ആക്കുന്നതനിനുലാം
ലഎ.ടനി.ലഭാബസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു. ആലപ്പുഴ, പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്,  തളനിപറമ്പസ്റ്റ്  എന്നതീ  നഭാലസ്റ്റ്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില് ലലഹലടകേസ്റ്റ് സ്കൂള പദതനി ലലപലറഭായനി നടപനിലഭാക്കനി.
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേളുലാം സജ്ജമഭാക്കുന്നതുലാം
അതതസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളത്തലന്ന ആയനിരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനഭായനി 493.5
കകേഭാടനിയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്  'കേനിഫ്ബനി'യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച്ചു.  കകേരളഭാ
ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ആന്റെസ്റ്റ് ലടകകഭാളജനി കഫഭാര് എഡഡ്യൂകക്കഷന് (ലലകേറസ്റ്റ്) എന്ന കപരനില്
ലഎ.ടനി.  @  സ്കൂളനിലനക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള
(എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.)  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേള  സജ്ജമഭാക്കനിയ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളലപടുതന്നതനിനുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓണ്ലലലന്  സലാംവനിധഭാനവലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേളനികലയസ്റ്റ് ലഎ.ടനി. ഉപകേരണ വനിതരണലാം നടതന്നതനിനു
മുമ്പസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള സജ്ജമഭാക്കനിയതസ്റ്റ് സലാംബനനിച പരനികശഭാധന നടതന്നതനിനസ്റ്റ്
ലഎ.ടനി.@സ്കൂള  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  മഭാസര്  ലട്രെയനിനര്മഭാര്  കനരനിടസ്റ്റ്  സ്കൂള  സനര്ശനലാം
നടതന. ലലപലറസ്റ്റ് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മണ്ഡലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉപരനിയഭായുള്ള 136
അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  സജ്ജമഭായ  കഭാസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ്  ഉപകേരണ
വനിതരണവലാം മറസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം 2017 ഒകക്ടഭാബറനില് ആരലാംഭനിക്കുലാം.

ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനില് ഏര്ലപടുത്തഭാന് ഉകദശനിക്കുന്ന പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

198 (1187) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
തലത്തനില്  എലനഭാലക്ക  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തഭാന്  ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഈ വര്ഷലാം സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ. പത്തഭാലാംതരലാം പഭാസഭായ എത വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
സലാംസഭാനലത്ത ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്ക്കൂളുകേളനില് പസസ്റ്റ് വണ് കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം
ലഭനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ.-യനില്നനിനലാം സലാംസഭാന സനിലബസനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണത്തനില്  വര്ദനവണഭാകുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  സലാംസഭാന
സനിലബസനില് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  കമഖല പുലര്തന്ന മനികേച ഗുണനനിലവഭാരലത്തയഭാകണഭാ
ഇതസ്റ്റ് സൂചേനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  അദവയന  വര്ഷലാം  ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്,
തളനിപറമ്പസ്റ്റ് എന്നതീ നഭാലസ്റ്റ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില് ലലഹലടകേസ്റ്റ് സ്കൂള
പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലലപലറഭായനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അവ നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.
കശഷനിക്കുന്ന  136  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞലാം'  പദതനിയനിലൂലട  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനകത്തഭാലടഭാപലാം  ലകബഭാറടറനി,  ലലലബറനി  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവരുന. അക്കഭാദമനികേ മനികേവസ്റ്റ് ലലകേവരനിക്കുകേ എന്ന
ലക്ഷവലാം  സഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപന-അദവയന  തലങ്ങളനില്  കേഭാതലഭായ മഭാറലാം
വരുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അദവഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇസൗ വര്ഷലാം സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ.  പത്തഭാലാംതരലാം കഭാസസ്റ്റ് പഭാസഭായ  36835
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് പ്രകവശനലാം ലഭനിച്ചു.

(സനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ.-യനില്നനിനലാം സലാംസഭാന സനിലബസനികലയസ്റ്റ്
മഭാറുന്ന വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനിലുണഭാകുന്ന ഗണവമഭായ വര്ദനവസ്റ്റ് സലാംസഭാന
സനിലബസനില് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കമഖല പുലര്തന്ന മനികേച ഗുണനനിലവഭാരലത്ത
തലന്നയഭാണസ്റ്റ് സൂചേനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ലനയഭാറനിന്കേര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സ്കൂള

199 (1188) ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനില് ഉയര്തന്ന ലനയഭാറനിന്കേര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആർ. കേനിഫ്ബനി-ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഉള്ള പ്രവൃത്തനികേൾ  എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കുവഭാൻ
സഭാധനിക്കുലാം; ഇതനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എത മഭാസമഭാണസ്റ്റ്;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്ന  ലപരുമ്പഴതൂര്,  കുളതര്  സ്കൂളുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആർ
തയഭാറഭാക്കഭാന് ഏലതഭാലക്ക ഏജന്സനികേലളയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയലതന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലനയഭാറനിന്കേര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിലന്റെ വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  തുടര്  നടപടനി
കമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ആറുമഭാസത്തനിനകേലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനു
കശഷലാം മഭാതകമ കൃതവമഭായ പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവധനി നല്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി)  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ള  ലപരുമ്പഴതൂര്,
കുളതര് സ്കൂളുകേളുലട  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന് കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയയഭാണസ്റ്റ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.വഴനി നനിയമനലാം

200 (1189) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില് എത തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇതുവഴനി എത ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനി നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നലഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  നനിലവനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസസ്റ്റ്  ഇലഭാത്ത ഹയര് ലസക്കണറനി ടതീചര്
തസനികേകേളനികലക്കസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒഴനിവകേൾ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-ലയ
അറനിയനിക്കഭാൻ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അപ്ഗകഡഷന്  ഉളലപലട  765  അദവഭാപകേ-
അനദവഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  20-9-2016  തതീയതനിയനിലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ലലകേ)  നമ്പര്  158/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സൃഷ്ടനിക്കലപട
തസനികേകേളനില്  9  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.റനി.  ജൂനനിയര്  ഒഴനിവകേളുലാം  2
എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി.  ഒഴനിവലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  8
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എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി.  ജൂനനിയര്  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  2  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി.
തസനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  24-6-2017-ലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ലലകേ)  നമ്പര്  61/2017/  ലപഭാ.വനി.വ പ്രകേഭാരലാം  സൃഷ്ടനിക്കലപട
തസനികേകേളനില്  94  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി.  ജൂനനിയര്  ഒഴനിവകേളുലാം  33
എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.റനി.  ഒഴനിവകേളുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  നനിലവനില്  ലനിസസ്റ്റ്  ഇലഭാത്ത  തസനികേകേളനിലുലാം  ഒഴനിവണഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ് ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തുവരുനണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം

201 (1190) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയുലട
ഉന്നമനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനിയുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക  കേഭാരവങ്ങള  ആണസ്റ്റ്  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം  '  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ചേനിറക്കര
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ലന  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  സ്കൂളനിലന്റെ  വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട മൂന്നഭാലാം സതീമനില്ലപട എല്.പനി./യു.പനി.  കഭാസ്സുകേളുലട കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
വനികേസനലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  പദതനിയനില്  ജനി.യു.പനി.എസസ്റ്റ്-ലന  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കുടകുളലാം യു.പനി.എസസ്റ്റ്.  എരകഞ്ചരനി,  ജനി.എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.  പുകലവഭാടസ്റ്റ്,  ഡനി.ലഎ.യു.പനി.
പരഭാല്,  ബഭാവനനി  പറമ്പ,  എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.  ചേമ്പഭാടസ്റ്റ്,  ഒളവനിലലാം  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.,  പള്ളപ്രലാം,
എല്.പനി.എസസ്റ്റ്. നഡ്യൂമഭാഹനി എരനികഞഭാളനി കനഭാര്ത്തസ്റ്റ് എല്.പനി .സ്കൂള എന്നതീ സ്കൂളുകേളനില് ലലജവ
ലലവവനിദവ  പഭാര്ക്കുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അടനിസഭാനസസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലത്ത  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള എലഭാ കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേളുലാം ലലഹലടകേസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ്
മുറനികേളഭാക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനിയനിലുലാം തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേലള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലട  പ്രകയഭാജനലാം  തലകശ്ശേരനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേരുലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളക്കഭായുള്ള അദവഭാപനികേയുലട നനിയമനലാം

202(1191) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല രഭാജഭാസസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  അദവഭാപനികേലയ ലഭവമഭാക്കണലമന്ന
സ്കൂള പനി.ടനി.എ.-യുലട നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എന്നഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്;  ആര്.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.-യനില്
എന്നഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ആര്.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.  ഡയറക്ടകററനില്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എടുത്ത
നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് എത അദവഭാപകേലര  ആര്.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാടക്കല്  രഭാജഭാസസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില്  അടനിയനരമഭായനി
പ്രസ്തുത അദവഭാപനികേലയ നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആര്.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.-യനില് 24-4-2017-ലഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വനിവനിധ ജനിലകേളനില് നനിലവനിലുള്ള ലസഷവല് അദവഭാപകേലര  അതതസ്റ്റ്
ജനിലകേളനിലുള്ള സ്കൂളുകേളനിലല ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളുലട എണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
പുനര്വനിനവസനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 26-7-2017-നസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) ആലകേ 865 ലസഷവല് അദവഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  കേഴനിഞവര്ഷലാം  കസവനലാം  അനുഷനിചനിരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
കേരഭാര്  നനിയമനലാം  പുതുക്കനി  നല്കുവഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കശഷനിക്കുന്ന
അദവഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) 26-7-2017-ലല ഉത്തരവനില് ഇസൗ സ്കൂളുലാം ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അദവഭാപകേ നനിയമനലാം
സലാംബനനിച നടപടനികേള മലപ്പുറലാം ഉപവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര് സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില് പഠനിച്ചുവരുന്ന വനിദവഭാര്തനികേളുലട മലയഭാള
ഭഭാഷഭാപഠനലാം

203 (1192) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനിൽ  പഠനിച്ചുവരുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേള
കകേരളത്തനിലല സ്കൂളുകേളനികലയസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം കനടനിവരുകമ്പഭാള മലയഭാള ഭഭാഷഭാപഠനലാം
ബുദനിമുടസ്റ്റ് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  പഠന  നനിലവഭാരലാം  കുറയഭാതനിരനിക്കുവഭാന്  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്
ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് പ്രകതവകേ വനിഷയമഭായനി പഠനലാം നടതന്നതനിനുലാം പരതീക്ഷ എഴതുന്നതനിനുലാം
അനുവഭാദലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം വരുന്ന അകപക്ഷകേളനില് കഭാസസ്റ്റ് കഭദമനിലഭാലത പഠനലാം നടതന്നതനിനുലാം
പരതീക്ഷ എഴതുന്നതനിനുലാം വനിദവഭാര്തനികേലള സഹഭായനിക്കുന്ന നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനികന്നഭാ വനികദശരഭാജവങ്ങളനില് നനികന്നഭാ സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
വന്നസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് പഠനലാം തുടരുന്ന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് അതതസ്റ്റ് കഭാസ്സുകേളനിലല പഭാഠവപദതനി
പ്രകേഭാരമുള്ള  മലയഭാളഭഭാഷഭാധവയനലാം  സഭാധവമഭാക്കുവഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവമുള്ളപക്ഷലാം
അങ്ങലനയുള്ള  വനിദവഭാര്തനികേലള  നനിലവനിലുള്ള  പഭാഠവപദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  പത്തഭാലാംതരലാം
പരതീക്ഷയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതഭാലണനലാം  എന്നഭാല്  ഇവലര  എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.
തയഭാറഭാക്കുന്ന  മലയഭാള  പഭാഠപുസകേലാം  പഠനിപനിക്കണലമനലാം  "മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പഠന
ആക്ടനില് " വവവസ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇങ്ങലനയുള്ള വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് മലയഭാളത്തനിനസ്റ്റ്
പകേരലാം ലസഷവല് ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്/അഡതീഷണല് ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് പഠനിചസ്റ്റ് പത്തഭാലാംതരലാം പരതീക്ഷ
എഴതുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പ്രകതവകേഭാനുമതനി നല്കുനണസ്റ്റ്. 

(സനി)  പത്തഭാലാംതരത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിലവനില്
മലയഭാളത്തനിനസ്റ്റ് പകേരലാം ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് പഠനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ് സ്കൂള പദതനി പുകരഭാഗതനി

204 (1193) ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശതഭാബ്ദനിയനില് എത്തനിനനില്ക്കുന്ന സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ എല്.പനി-യു.പനി.
സ്കൂളുകേലളയുലാം സ്മെഭാര്ടഭാക്കുന്ന പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;.

(ബനി) എത ജനിലകേളനില് ഈ പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളുലട ലനിസസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;
പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ.;  ഈ  പദതനി  ഏതസ്റ്റ്
അധവയന വര്ഷലാം മുതലഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ് കേലണതന്നതസ്റ്റ് എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്;  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിനുലാം
എത രൂപയുലട എസനികമറഭാണസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാനലത്ത എട്ടുമുതല് പനണ്ടുവലര കഭാസ്സുകേളുള്ള എലഭാ സര്ക്കഭാര്
എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലുലാം സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ് റൂലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  എന്നഭാല്
ശതഭാബ്ദനിയനില്  എത്തനിനനില്ക്കുന്ന  സലാംസഭാനലത്ത  എല്.പനി.-യു.പനി.  സ്കൂളുകേലള
സ്മെഭാര്ടഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി ഒരു പ്രകതവകേ പദതനി നനിലവനില് ആരലാംഭനിചനിടനില. 
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വനിദവഭാര്തനികേളനിലല മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലാം

205(1194) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാര്തനികേളനില്  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  വളലരയധനികേലാം  വര്ദനിച്ചു
വരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില് മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  വനിതരണലാം ഒരു പ്രകതവകേ കുറമഭായനി  കേണസ്റ്റ്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേലള  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ദൂഷവവശങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കഭാനുലാം  കേവഭാലാംപസുകേലള മയക്കുമരുന്നനില്നനിനലാം കമഭാചേനിതമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
കൂടഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജനപ്രതനിനനിധനികേലളക്കൂടനി ഉൾലപടുത്തനി ബനലപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി
കചേർന നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനില് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര ചുറളവനിനുള്ളനില് പുകേയനില
ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനില്പന  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം
ഉല്പഭാദനലാം,  വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  എന്നനിവ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജുവലലനല് ജസനിസസ്റ്റ് (Care and Protection of Children) ആക്ടസ്റ്റ് 2015 വകുപസ്റ്റ് 77,
78  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  മദവലാം,  ലഹരനിമരുന്നസ്റ്റ്,  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ  വനില്പന  നടതന്നവര്ക്കുലാം  കപ്രരണ  നല്കുന്നവര്ക്കുലാം  കേഠനിനമഭായ
ശനിക്ഷയഭാണസ്റ്റ് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  സ്കൂളുകേളുലാം  പരനിസരവലാം  ലഹരനിവനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  എലലകസസ്റ്റ്,
പനി.ടനി.എ.,  തകദശസതയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ആകരഭാഗവ  വകുപസ്റ്റ്,  സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കകേഡറസ്റ്റ്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  വനിപുലമഭായ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മദവവര്ജ്ജനത്തനിനസ്റ്റ്  ഉസൗന്നല്നല്കേനിയുലാം
മയക്കുമരുനകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  കകേരള
സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന് വനിമുക്തനി പദതനിക്കസ്റ്റ്  6-10-2016-ലല ജനി.ഒ.
(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 94/2016/നനി.വ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി ലചേയര്മഭാനുലാം എലലകസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി ലലവസസ്റ്റ് ലചേയര്മഭാനുലാം
നനികുതനി വകുപസ്റ്റ് ലസകടറനി കേണ്വതീനറുമഭായ സലാംസഭാന ഗകവണനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാഡനിയുലാം
എലലകസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  നനികുതനി  വകുപസ്റ്റ്  ലസകടറനി  ലലവസസ്റ്റ്  ലചേയര്മഭാനുലാം
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എലലകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്  കേണ്വതീനറുമഭായ  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  സലാംസഭാന
തലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ജനിലഭാതലത്തനില് ജനിലഭാപഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ് ലചേയര്മഭാനുലാം
ജനിലഭാ  കേളക്ടര് കേണ്വതീനറുലാം  ലഡപഡ്യൂടനി  എലലകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര് ലലവസസ്റ്റ്  ലചേയര്മഭാനുമഭായ
ജനിലഭാ  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കബഭാക്കസ്റ്റ്,  കകേഭാര്പകറഷന്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് തലങ്ങളനില് തകദശസതയലാംഭരണ സഭാപന പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്  ലചേയര്മഭാനുലാം
ലസകടറനി  കേണ്വതീനറുമഭായ  സമനിതനിയുലാം  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  തലത്തനില്  പസൗരമുഖവന്  ലചേയര്മഭാനുലാം
വഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലമമ്പര്  കേണ്വതീനറുമഭായ  സമനിതനിയുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിമുക്തനിയുലട  ജനിലഭാതല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഓകരഭാ ജനിലയ്ക്കുലാം ഓകരഭാ മനനിമഭാലര
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

എലലകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ  എന്കഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നകതഭാലടഭാപലാം ലലവവനിധവമഭാര്ന്ന കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലത്തനില്  ലഹരനിലക്കതനിലര
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കപകരഭാ  മറസ്റ്റ്  വനിവരങ്ങകളഭാ  ലവളനിലപടുത്തഭാലത  ലഹരനി  വസ്തുക്കകേള വനില്പന/
ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലരയുള്ള  പരഭാതനിയുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  അധനികൃതലര
അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  1400-ഓളലാം സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ് കേഭാമ്പസുകേളനില് പരഭാതനിലപടനികേള
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്  ലഹരനിയുലട  വനില്പനയുലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനില് പ്രകതവകേ നനിരതീക്ഷണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല പരതീക്ഷകേളനില് പരനിഷ്കഭാരലാം

206(1195) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  പരതീക്ഷകേളനില്  പരനിഷ്കഭാരലാം  വരുത്തഭാന്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കചേഭാദവകപപറുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനില്  എനസ്റ്റ്  തരത്തനിലുള്ള  പരനിഷ്ക്കരണമഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഒനമുതല് പനണസ്റ്റ് വലര കഭാസ്സുകേളക്കുള്ള പരതീക്ഷകേളനിലല കചേഭാദവകപപര്
സര്ക്കഭാര് കനരനിടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം കചേഭാദവബഭാങ്കസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; കചേഭാദവബഭാങ്കനികലക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  കചേഭാദവലാം  തയഭാറഭാക്കനി  അയക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുകമഭാ
എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. ജ്ഞഭാനനനിര്മ്മേനിതനിയനില് അധനിഷനിതമഭായ ഒരു പഭാഠവപദതനിയഭാണസ്റ്റ്
നഭാലാം  പനിന്തുടരുന്നതസ്റ്റ്.  അനുഭവങ്ങളനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  പഠനിതഭാവസ്റ്റ്  അറനിവസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുനലവനലാം  നനിര്മ്മേനിച  അറനിവനിലന  പുനനഃപരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ലമചലപടുതനലവനലാം
ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നടക്കണലമങ്കനില്  വനിലയനിരുത്തല്  നനിരനരമഭായനി
നടക്കുകേയുലാം അതനിലൂലട  കേനിട്ടുന്ന തനിരനിചറനിവകേള പഠനലാം ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടുതകേയുലാം കവണലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില് നനിരനര വനിലയനിരുത്തലനിനഭാണസ്റ്റ്
(സനി.ഇ.)   ഏലറ  പങ്കസ്റ്റ്  വഹനിക്കഭാനഭാവകേ  എന്നതനിനഭാല്  നനിരനര വനിലയനിരുത്തല് കൂടുതല്
ശഭാസതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുമുള്ള  പഠനങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം
നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  നനിലവനിലനിരനിക്കുന്ന  സനി.ഇ.റനി.ഇ.  കസഭാര്  അനുപഭാതത്തനില്
മഭാറലമഭാനലാം വരുത്തനിയനിടനില. എന്നഭാല് നനിരനര മൂലവനനിര്ണയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ പ്രകനിയകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ശരനിയഭായവനിധത്തനില്  നടക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ഉസൗന്നല് നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  കടലാം വനിലയനിരുത്തലനില് ചുവലട പറയുന്ന സവനികശഷതകേള
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടക്കുന:

• പഠനകനടലത്ത  (ആശയലാം,  പ്രകനിയ,  മകനഭാഭഭാവലാം,  മൂലവങ്ങള)
അടനിസഭാനലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.

• കനടനിയ അറനിവനിലന്റെ പ്രകയഭാഗ സനര്ഭങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതസ്റ്റ്. 

• ബസൗദനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  ഉയര്തന്നതുലാം  വനിവനിധ  ചേനിനഭാ  പ്രകനിയകേളുലട
ഉപകയഭാഗത്തനികലയസ്റ്റ് നയനിക്കുന്നതുലാം 

• കുടനിക്കസ്റ്റ് സതയലാം വനിലയനിരുത്തലനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭായതസ്റ്റ്. 

• നനിശ്ചനിതമഭായ പഭാകറണനികലയസ്റ്റ് ഒതുങ്ങഭാത്തതുലാം നൂതനതതവലാം ലലവവനിധവവലാം
പുലര്തന്നതുലാം.

• കുടനിയുലട  നനില നനിര്ണയനിക്കഭാനുലാം  പഠനപ്രകനിയയുലട  ഫലപ്രഭാപ്തനി
വനിലയനിരുത്തനി തുടര് ആസൂതണലാം നടത്തഭാന് ടതീചലറ സഹഭായനിക്കുന്നതുലാം.

• വവതവസ നനിലവഭാരക്കഭാരഭായ വനിദവഭാര്തനികേലള പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

• കുടനികേളക്കസ്റ്റ് എളുപത്തനില് വഭായനിചസ്റ്റ് മനസനിലഭാക്കഭാന് ഉതകുലാംവനിധലാം
ലളനിതവലാം ശനിശുസസൗഹൃദപരവമഭായ കചേഭാദവഭഭാഷ.

• സതനലാം  നനിലപഭാടുകേളുലാം  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളുലാം  യുക്തനിപൂര്വ്വേലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അവസരലമഭാരുക്കുന്ന കചേഭാദവങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതസ്റ്റ്. 

• വനിമര്ശനചേനിനയുലാം  പ്രതനികേരണകശഷനിയുലാം  വളര്ത്തഭാന്  ഉതകുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളുള്ളതസ്റ്റ്.

കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതരലഞടുപനിനസ്റ്റ്  അവസരലാം  നല്കുന്നവനിധത്തനില്
25 ശതമഭാനലാം അധനികേ കചേഭാദവങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  എലഭാ  അദവഭാപകേരുലടയുലാം  സഹകേരണത്തനിനുള്ള  അവസരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ലകേഭാണസ്റ്റ്  ജനഭാധനിപതവപരമഭായ സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  സതതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി
ഒരു  അസസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ടൂള  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം  (എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.)  വനികേസനിപനിച്ചു
കേഴനിഞ.  2017 ആഗസസ്റ്റ് 5-ലന്റെ കസര് പരനിശതീലനത്തനില് എലഭാ അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.ല് പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനുള്ള യൂസര് ലനയനിലാം, പഭാസസ്റ്റ് കവര്ഡസ്റ്റ് എന്നനിവ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

2018-ലല  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.,  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ലപഭാതുപരതീക്ഷകേള
അദവഭാപകേരുലട  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
വനികേസനിപനിക്കുന്ന  കചേഭാദവകശഖരലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ചേനിടലപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അദവഭാപകേര് വവക്തനിഗതമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന കചേഭാദവങ്ങള സ്കൂള വനിഷയ ഗ്രൂപനില്
ചേര്ചലചേയസ്റ്റ് ലമചലപടുത്തനി അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് ലചേയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങലന അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്ന കചേഭാദവങ്ങള ഒരു വനിദഗ  സമനിതനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി
എലഭാവര്ക്കുലാം ലഭവമഭാകുന്നതരത്തനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ കചേഭാദവങ്ങലള
സലാംബനനിക്കുന്ന പ്രതനികേരണലാം കൂലട പരനിഗണനിചസ്റ്റ് വനിദഗ സമനിതനി ചേനിടലപടുതന്ന
പൂളനില് നനിന്നഭായനിരനിക്കുലാം  ലപഭാതുപരതീക്ഷയ്ക്കുള്ള കചേഭാദവങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഒരു
ബ്ലൂപ്രനിന്റെനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കചേഭാദവകപപര്  രൂപലപടുത്തഭാനുലാം  പഭാസസ്റ്റ് കവഡസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷണകത്തഭാലട ഓണ്ലലലനഭായനി സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് നല്കേഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.   തുടര്ന
വരുന്ന പരതീക്ഷകേള പലതുലാം ഓണ്ലലലനനില് കചേഭാദവങ്ങള ലഭവമഭാക്കനി നടത്തഭാനുള്ള
കമതീകേരണങ്ങള ലചേയ്തുവരുന. 

(സനി)  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളനിലുലാം  കമല്വനിവരനിച  രതീതനിയനില്  കചേഭാദവബഭാങ്കസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.-ല്  പ്രകവശനിചസ്റ്റ്
കചേഭാദവലാം ഉളലപടുത്തഭാന് കേഴനിയുകേയനില.  അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം
കചേഭാദവങ്ങള കശഖരനിചസ്റ്റ് ആവശവമഭായ തനിരുത്തലുകേളുലാം ലമചലപടുത്തലുകേളുലാം വരുത്തനി
എ.റനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.-ല് കചേഭാദവലാം അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് ലചേയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

വനിദവഭാര്തനിനനികേളുലട മുടനി രണഭായനി പനിന്നനിലക്കടണലമന്ന ഉത്തരവസ്റ്റ്

207(1196) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദവഭാര്തനിനനികേള മുടനി രണഭായനി പനിന്നനിലക്കടനി കവണലാം സ്കൂളനില് പ്രകവശനിക്കുവഭാന്
എന്ന രതീതനിയനിലുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുടനി  രണഭായനി  പനിന്നനിലക്കടണലാം  എന്നസ്റ്റ്  സ്കൂള  അധനികൃതര്  കുടനികേലള
നനിര്ബനനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചേനില അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂള അധനികൃതര് വനിദവഭാര്തനിനനികേലള മുടനി
രണഭായനി പനിന്നനിലക്കടനി കവണലാം സ്കൂളനില് പ്രകവശനിക്കുവഭാന് എന്നസ്റ്റ് നനിര്ബനനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിദവഭാര്തനിനനികേള മുടനി രണഭായനി പനിന്നനിലക്കടനി കവണലാം സ്കൂളനില് പ്രകവശനി
ക്കണലമന്നസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  യഭാലതഭാരു  ഉത്തരവകേളുലാം  നനിലവനിലനില.   എന്നഭാല്
അചടക്കത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടനികേള  മുടനി  ഒതുക്കനി  വയ്കക്കണതുലാം  അക്കഭാരവലാം  സഭാപന
കമധഭാവനിക്കസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാവന്നതുമഭാലണനമുള്ള  വനിവരലാം  എലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്/
എയ്ഡഡസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  പ്രനിന്സനിപല്മഭാര്ക്കുലാം  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
ഡയറക്ടര് സര്ക്കുലര് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  വനിദവഭാര്തനിനനികേള  മുടനി  രണഭായനി  പനിന്നനിലക്കടനി  കവണലാം  സ്കൂളനില്
പ്രകവശനികക്കണലതന്നസ്റ്റ്  നനിര്ബനനിക്കരുലതന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദശനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടര് 24-3-2017-നസ്റ്റ് എചസ്റ്റ്4/60885/2016/ ഡനി.പനി.ലഎ. നമ്പരഭായനി സര്ക്കുലര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷന്  10-8-2016-നസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നമ്പര്  സനി.ആര്.എലാം.പനി./5404/14  എല്.എ.2/2016-ലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുന  ഇസൗ  സര്ക്കുലര്  പുറലപടുവനിചതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ  പ്രഥമഭാദവഭാപകേര്ക്കുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസര് മുഖഭാനരലാം  ഇസൗ  സര്ക്കുലര്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില് പ്രകവശനലാം കനടനിയ കുടനികേള

208 (1197) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18  അധവയന വര്ഷത്തനില് ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ് മുന്വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് എത കുടനികേളഭാണസ്റ്റ് കൂടുതലഭായനി പ്രകവശനലാം കനടനിയതസ്റ്റ്;

(ബനി) എത സ്കൂളുകേളനിലഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ഈ വര്ദനവസ്റ്റ് പ്രകേടമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  തുടർനള്ള  വര്ഷങ്ങളനിലുലാം  കൂടുതല്  വര്ദനവസ്റ്റ്  വരുതന്നതനിനുള്ള  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള ആസൂതണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല
ഒന്നഭാലാം  കഭാസനില്  12,198  കുടനികേള  മുന്വര്ഷകത്തക്കഭാള  കൂടുതലഭായനി  പ്രകവശനലാം
കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 2 മുതല് 10 വലര കഭാസ്സുകേളനില് തഭാഴകഭാസ്സുകേളനില് (1 മുതല് 9
വലര)  നനിന്നസ്റ്റ്  സതഭാഭഭാവനികേമഭായനി  അടുത്ത  ഉയര്ന്ന  കഭാസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകമഭാടസ്റ്റ്
ലചേയ്തുവന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണത്തനിനുപുറലമ  144367  വനിദവഭാര്തനികേള
കൂടുതലഭായനി പ്രകവശനലാം കനടനിയതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) 11915 സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലഭായനി 5,397 സ്കൂളുകേളനിലഭാണസ്റ്റ് ഇസൗ
വര്ദനവസ്റ്റ് പ്രകേടമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സ്കൂളുകേളനില് നനിനള്ള ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം
പരനിഹഭാരങ്ങള  നനിര്കദശനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  പഠനത്തനിനസ്റ്റ്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപസ്റ്റ് ആരലാംഭലാം കുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 45000 കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള സ്മെഭാര്ടഭാക്കുകേ, മുഴവന്
വനിദവഭാര്തനികേലളയുലാം മുന്നനില് എത്തനിക്കഭാനുള്ള പരനിഹഭാര പഠന കബഭാധന പരനിപഭാടനി-
ശദ, 1000  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള അനര്കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ് എത്തനിക്കുകേ,
എലഭാ  സ്കൂളുകേലളയുലാം  കൂടനിയനിണക്കുന്ന  കബഭാഡ്ബഭാന്റെസ്റ്റ്  കേണക്ഷന്,  1  ലക്ഷലാം
കുടനികേളുലട  'ലലഹസ്കൂള  കുടനിക്കൂടലാം'  കൂടഭായ,  'സ്കൂള  വനിക്കനി'-  സ്കൂള  വനിവരങ്ങള
വനിരല്തമ്പനില്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം
എന്ന ജനകേതീയ കൂടഭായയനിലൂലട ആസൂതണലാംലചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില് ലമചലപട പഠന സസൗകേരവങ്ങള

209 (1198) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുവസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദതീന് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില്  അണ്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനികലതനിലനക്കഭാള
പഠന  സസൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലതഭാലക്ക  പദതനികേള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനി എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള,  ഒരു  മണ്ഡലത്തനിലല  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള
അനര്കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ് ഉയര്തന്ന നടപടനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി) 2016-17-ല് ഇതനിനഭായനി എത തുകേ ലചേലവനിട്ടു എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില്  അണ്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനികലതനികനക്കഭാള
മനികേച പഠന സസൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത  8  മുതല്
12 വലരയുള്ള കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള ലലഹലടകേസ്റ്റ് ആക്കനി 'പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുതനിയ
മഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ' എന്ന പദതനി ലലപലറസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് 2016-17 അദവയന



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 257

വര്ഷലാം ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്,  തളനിപറമ്പസ്റ്റ്  എന്നതീ നഭാലസ്റ്റ്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  കശഷനിക്കുന്ന  136
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  മണ്ഡലത്തനിലല  ഒരു
സ്കൂള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(ബനി)  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് ആദവഘടത്തനില് ലതരലഞടുക്കലപടനിട്ടുള്ള
37  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  'കേനിഫ്ബനി'
ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അനുമതനിയുലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അപ്രകേഭാരലാം  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണ
നടപടനികേള  തതരനിതലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനികേളനില്
നനിനലാം EoI (Expression of Interest) ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത അടുത്ത ഘടത്തനില്
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തലപടുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  76  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ  സ്കൂളുകേളുലട
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) 2016-17-ല് ഇതനിനഭായനി തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില. 

വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി ശദ പദതനി

210 (1199) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഠനത്തനില്  മനികേവപുലര്ത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി ശദ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് എവനിലടലയലഭാലമനലാം, പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശവലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം കഭാസ്സുകേള നടതന്ന അധവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളനിലല  പഠന  പനിന്നഭാക്കഭാവസ
കേലണത്തനി വവക്തനിഗതമഭായ വനിദവഭാഭവഭാസ ഇടലപടല് നടതന്നതനിനുള്ള ഗകവഷണലാം
നടതകേയുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  ഇത്തരലാം  വനിദവഭാര്തനികേലള  കേലണതന്നതനിനസ്റ്റ്  അദവഭാപകേലര
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  പഠനരതീതനി,  കബഭാധനശഭാസലാം,  പഠന  സഭാമഗനികേള
എന്നനിവ പ്രഭാകയഭാഗനികേ പഠനത്തനിലൂലട കേലണതന്നതനിനുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടു
തന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള നടത്തനിവരുന.
405/2020



258       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

(ബനി)  വനിദവഭാര്തനികേളനിലല  പഠന  പനിന്നഭാക്കഭാവസ  കേലണത്തനി  വവക്തനിഗതമഭായ
വനിദവഭാഭവഭാസ ഇടലപടല് നടതന്നതനിനഭായനി പ്രഭാകയഭാഗനികേ പഠനത്തനിനുള്ള മുലന്നഭാരുക്കലമന്ന
നനിലയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.  വനിതുര,  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.  പഭാലവനിള,
യു.പനി.എസസ്റ്റ്. ആനത്തലവടലാം, യു.പനി.എസസ്റ്റ്. ചേനിറയനിന്കേതീഴസ്റ്റ്, യു.പനി.എസസ്റ്റ്. ആനപഭാറ,
യു.പനി.എസസ്റ്റ്.  പനിള്ളയഭാര്കുളലാം എന്നതീ സ്കൂളുകേളനിലല കുടനികേളനില് ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള
പഠനലാം 2017 ജൂണ് മഭാസത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(സനി) നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള ഇന്ഷതറന്സസ്റ്റ് പദതനി

211 (1200) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയ സസൗജനവ
അപകേട ഇന്ഷതറന്സസ്റ്റ് പദതനി സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സ്കൂളനിലല പ്രധഭാന അധവഭാപകേര്ക്കുലാം
മറസ്റ്റ് അധവഭാപകേര്ക്കുലാം വവക്തമഭായ ധഭാരണ ഇല എനള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2013  വര്ഷലാം  മുതലുള്ള  ലകയനിലാം  തുകേ  സമയബനനിതമഭായനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലഹഡസ്റ്റ് മഭാസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്  നല്കുന്ന  നനിര്കദശങ്ങള  ഡനി.ഡനി.,  ഡനി.ഇ.ഒ
ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ് സ്കൂള അധനികൃതര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അപകേട -  മരണ ഇന്ഷൂറന്സസ്റ്റ് സലാംബനനിച്ചുള്ള അറനിയനിപ്പുകേള എലഭാ
വനിദവഭാലയങ്ങളനിലുലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) 2013  മുതല് കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള ലകയനിലാം സമയബനനിതമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സ്കൂളുകേളനില് നനിനള്ള അകപക്ഷകേള ബനലപട വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുവഭാന് ലഹഡസ്റ്റ് മഭാസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര് പുറലപടുവനിക്കുന്ന എലഭാ സര്ക്കുലറുകേളുലാം
സ്കൂള  ലഹഡസ്റ്റ് മഭാസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുവഭാന്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്,  ഉപജനിലഭാ
വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര് എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി) ഇതനിനകേലാം തലന്ന നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലല ആത്മഹതവഭാ നനിരക്കസ്റ്റ്

212 (1201) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :

ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദതീന് :

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കലഭാവര് ലലപ്രമറനി മുതല് ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദ വനിദവഭാഭവഭാസ

സഭാപനങ്ങളനില്വലര  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലല  ആത്മഹതവഭാ  നനിരക്കസ്റ്റ്

വര്ദനിച്ചു  വരുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്

അത്തരലമഭാരു പരനികശഭാധന നടതന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനഭാധനികൃതരനില്  നനിനമുള്ള

സമ്മേര്ദലാം  വനിദവഭാര്തനികേലള  ആത്മഹതവയനികലക്കസ്റ്റ്  നയനിക്കുന്നതനിലല പ്രധഭാന കേഭാരണമഭായനി

ചൂണനിക്കഭാടനിലകേഭാണ്ടുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത  വനിദവഭാര്തനി

ആത്മഹതവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുലണന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലഹസ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലുലാം  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലുലാം

പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിടനില.  സലാംസഭാനലത്ത  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്

കുടനികേളക്കനിടയനിലല ആത്മഹതവ പ്രവണത പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള സമഗപദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന് നഭാഷണല് ഇന്സനിറഡ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലമന്റെല് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് നഡ്യൂകറഭാ

സയന്സസ്റ്റ്  (NIMHANS),  ബഭാലാംഗ്ലൂരനിലന  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി)  2016-17  അക്കഭാദമനികേ  വര്ഷലാം  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്-കേരനിയര്

ലലഗഡന്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അകഡഭാളലസന്റെസ്റ്റ് കേസൗണ്സലനിലാംഗസ്റ്റ് ലസല് നടത്തനിയ പഠനത്തനില്

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില് 29 ആത്മഹതവയുലാം 38 ആത്മഹതവഭാ

ശമവലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഡനി കഗഡസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേളനിലല അനദവഭാപകേ തസനികേകേള

213 (1202) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഡനി കഗഡസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേളനില് അനദവഭാപകേ തസനികേകേള
നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  G.O.(Ms.)No.60/2016/HE  തതീയതനി  29-2-2016  നമ്പര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  173/D3/2017/HE  നമ്പര്  ഫയലനില്  എനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനമഭാണസ്റ്റ് വകേലക്കഭാണലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എയ്ഡഡസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ്  &  സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേളനിലല
അനദവഭാപകേ സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.) 60/2016/
ഉ.വനി.വ.  തതീയതനി  29-2-2016  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇസൗ ഉത്തരവനിനസ്റ്റ്  തുടര്ചയഭായനി
ഓകരഭാ  കകേഭാകളജനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  എണവലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണവലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനി സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര്
നടപടനികമലാം പുറലപടുവനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  29-2-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്)60/2016/ഉ.വനി.വ ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സഷ്ടതീകേരണലാം ആവശവലപട്ടുലകേഭാണ്ടുലാം,  ഇസൗ ഉത്തരവനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ്
നനിലനനിന്നനിരുന്ന 'ഡനി', 'ഇ' കഗഡസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേലള പുതനിയ സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണനില് 'ഡനി'
കഗഡസ്റ്റ്  എന്ന  ഒറ  കഗഡനികലയസ്റ്റ്  മഭാറനിയതനിലന  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ചേനില
അകനഭാമലനികേള  ചൂണനിക്കഭാടനിലക്കഭാണ്ടുലാം  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്
സര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിചതുപ്രകേഭാരലാം ഇസൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള 173/ഡനി3/ 2017/H.Edn
എന്ന ഫയലനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ബനി.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി. കയഭാഗവതയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള തസനികേകേളനിലല
നനിയമനലാം

214 (1203) ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  2  വര്ഷ  എലാം.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.  (4  ലസമസര്),
എലാം.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഇന്റകഗറഡസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ്  എന്നനിവ ഏലതലഭാലാം സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനില്
നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  ഡനിസന്സസ്റ്റ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന് വഴനി  നടതന്ന
ഏകേവര്ഷ  എലാം.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലടയുലാം  ബനി.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.  കേറകസഭാണന്സസ്റ്റ്
കകേഭാഴനിലന്റെയുലാം,  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  വലബറനി  സയന്സസ്റ്റ്  കനരനിട്ടുനടതന്ന  2
വര്ഷ  ലറഗുലര്  എലാം.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഇന്റകഗറഡസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിലന്റെയുലാം  ടഡ്യൂഷന്  ഫതീസസ്റ്റ്
നനിരക്കുകേള, സതീറ്റു സലാംവരണലാം, പ്രകവശന മഭാനദണ്ഡങ്ങള എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  വലബറനി  സയന്സസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടതന്ന എലാം.എല്.
ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഇന്റകഗറഡസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ്  വനിജയനിച ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഏകേവര്ഷ
ബനി.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.  കയഭാഗവതയഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  ഉകദവഭാഗനനിയമനങ്ങളനില്
അകപക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം കജഭാലനികനടുന്നതനിനുലാം അര്ഹത ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് കകേരള
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല പുറലപടുവനിച ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിൽ  ലപഭാതുവഭായ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളനില്
നനിനലാം നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ആയതസ്റ്റ് ലഭനിച തതീയതനിയുലാം നഭാളനിതു
വലര  ആയതനിന്കമല്  സതതീകേരനിച  നടപടനി  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എലാം.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഇന്റകഗറഡസ്റ്റ്  2  വര്ഷകകേഭാഴസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ഒരുവര്ഷലാം  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  ബനി.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഡനിഗനി  നല്കേഭാനുള്ള  അടനിയനര  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബനലപട
സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  പ്രസ്തുത  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ബനി.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഡനിഗനി ഇവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേലാം നല്കേനിതടങ്ങുന്നതുവലര ഏകേവര്ഷ ബനി.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഡനിഗനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ അഭഭാവത്തനില് ബനി.എല്.ഐ.എസസ്റ്റ്.സനി. കയഭാഗവതയഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ തസനികേകേളനികലക്കസ്റ്റ് കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
മറസ്റ്റ്  പ്രകമഭാഷനുകേളക്കുമുള്ള അര്ഹത  ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്
ലപഭാതുവഭായനിട്ടുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ് അടനിയനരമഭായനി പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാലനിക്കറസ്റ്റ് സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലലലബറനി ആന്റെസ്റ്റ്
ഇന്ഫര്കമഷന്  സയന്സസ്റ്റ്  2  വര്ഷ  എലാം.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.  കകേഭാഴസ്റ്റ്  (4  ലസമസര്)
നടതനണസ്റ്റ്.  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട അഫനിലനികയറഡസ്റ്റ്  കകേഭാകളജഭായ കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ഫഭാറൂഖസ്റ്റ്  കകേഭാകളജനിലുലാം  (ഓകടഭാണമസസ്റ്റ്),  2  വര്ഷ  എലാം.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.  (4
ലസമസര്)  കകേഭാഴസ്റ്റ്  നടതനണസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട  തലകശ്ശേരനി  കേഭാമ്പസനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലലലബറനി ആന്റെസ്റ്റ് ഇന്ഫര്കമഷന് സയന്സനില് രണസ്റ്റ്
വര്ഷ  എലാം.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.  (നഭാലസ്റ്റ്  ലസമസര്)   കകേഭാഴനിലന്റെയുലാം  നടത്തനി
വരുനണസ്റ്റ്.  കകേരള  സര്വ്വേകേഭാലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനിലുള്ള  ലലലബറനി  ആന്റെസ്റ്റ്  ഇന്ഫര്കമഷന്
സയന്സസ്റ്റ് വകുപനില്  ലറഗുലര്  കകേഭാഴഭായനി  രണസ്റ്റ്  വര്ഷ  (നഭാലസ്റ്റ്  ലസമസര്)
എലാം.എല്.ലഎ. എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാഴസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) I കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  വനിദൂര  വനിദവഭാഭവഭാസ  കകേന്ദ്രലാംവഴനി  നടതന്ന
ഏകേവര്ഷ എലാം.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി., ബനി.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.
കേറകസഭാണന്സസ്റ്റ് കകേഭാഴ്സുകേളുലട ഫതീസനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

MLISc BLISc

₹ 9400 ₹ 6600
(കയഭാഗവത  ബനിരുദലാം  കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്
നനിന്നഭാലണങ്കനില്)

₹ 9500 ₹ 6700
(കയഭാഗവത ബനിരുദലാം കേഭാലനിക്കറസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്
നനിന്നഭാലണങ്കനില്)

₹ 9800 ₹ 7000
(കയഭാഗവത  ബനിരുദലാം  മറസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്
നനിന്നഭാലണങ്കനില്)

എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  വനിദവഭാര്തനികേലള  ടഡ്യൂഷന്  ഫതീസസ്റ്റ്  ഒടുക്കുന്നതനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കയഭാഗവത  :

B.LISc: കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്നനിനലാം  കനടനിയ  40  ശതമഭാനത്തനില്
കുറയഭാലതയുള്ള ബനിരുദലാം,  അലലങ്കനില് കകേരള സര്വ്വേകേലഭാശഭാല
ബനിരുദത്തനിനു  തതലവമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച  മറസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്
നനിനലാം കനടനിയ  40  ശതമഭാനത്തനില് കുറയഭാലതയുള്ള ബനിരുദലാം,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം മറസ്റ്റ് പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ
ത്തനില്ലപടുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേള  യഥഭാകമലാം  5%,  3%  മഭാര്ക്കനിളവനിനസ്റ്റ്
അര്ഹരഭായനിരനിക്കുലാം.

M.LISc: കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട  ലലലബറനി  &  ഇന്ഫര്കമഷന്
സയന്സസ്റ്റ് ബനിരുദലാം അലലങ്കനില് കകേരള സര്വ്വേകേലഭാശഭാല ബനിരുദത്തനിനു
തുലവമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച  മറസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്നനിനലാം  കനടനിയ
ബനിരുദലാം

 II കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട  രണസ്റ്റ്  വര്ഷ  എലാം.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.
(നഭാലസ്റ്റ്  ലസമസര്)  ലറഗുലര്  കകേഭാഴ്സുമഭായനി  ബനലപട  ടഡ്യൂഷന്
ഫതീസസ്റ്റ്  നനിരക്കുകേള  സതീറ്റുസലാംവരണലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച
വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ടഡ്യൂഷന് ഫതീസസ്റ്റ്  : ലമഭാത്തലാം  4  ലസമസറുള്ള എലാം.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.

കകേഭാഴനിനസ്റ്റ് ടഡ്യൂഷന് ഫതീസനിനത്തനില് ഓകരഭാ ലസമസറനിനുലാം 1,500 രൂപ

വതീതലാം 4 ലസമസറനിനസ്റ്റ് ലമഭാത്തലാം 6,000  രൂപ

സതീറസ്റ്റ് സലാംവരണലാം  :

വകുപസ്റ്റ് - ലലലബറനി &ഇന്ഫര്കമഷന് സയന്സസ്റ്റ്

കപ്രഭാഗഭാലാം - എലാം.എല്.ലഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.

അനുവദനിച സതീറസ്റ്റ് - 20 എണലാം

വനിനവഭാസലാം

കേഭാറഗറനി സതീറ്റുകേളുലട എണലാം

ലപഭാതുവനിഭഭാഗലാം 10

എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.സനി. (ഇസൗഴവ) 1

എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.സനി.(മുസതീലാം) 2

പനികന്നഭാക്ക ഹനിന്ദുക്കള ...

എല്.സനി./എസസ്റ്റ്.ലഎ.യു.സനി 1

പനികന്നഭാക്ക കനിസവഭാനനികേള ...

ബനി.പനി.എല്. 

(മുകന്നഭാക്ക സമുദഭായലാം മഭാതലാം)

2

പടനികേജഭാതനി 3

പടനികേവര്ഗ്ഗലാം 1

(സനി)  കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബനലാം

ഒന്നഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 

(ഡനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള നനികവദനലാം ലഭനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഇ&എഫസ്റ്റ്) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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മങ്കട ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് & സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

215 (1204) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങ്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മങ്കട  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ്  &  സയന്സസ്റ്റ്
കകേഭാകളജസ്റ്റ് നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒരു മദ്രസയനിലഭാലണന്ന വനിവരലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം വവകുന്നതനിനഭാല് അനുകയഭാജവമഭായ
മലറഭാരു സലകത്തക്കസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് സതതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാകളജനിലന്റെ ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം വവകുന്നതസ്റ്റ്  കകേഭാകളജനികയറസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടറുലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിര്കദശങ്ങള  നനിര്വഹണ
ഏജന്സനിയഭായ കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ-യസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തതരനിതഗതനിയനില്  ആക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മങ്കട  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ജവഭാഹനിറൂല് ഉലുലാം മദ്രസയനിലഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
അനുകയഭാജവമഭായ  മലറഭാരു  ലകേടനിടത്തനികലയസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കകേഭാകളജസ്റ്റ് പ്രനിന്സനിപഭാളനിനസ്റ്റ് നനിര്ദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എതയുലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) എലാം.എല്.എ. ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് മങ്കട ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ആര്ട്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച 4,48,96,764 രൂപയുലട 20 ശതമഭാനലാം തുകേ (89,79,353 രൂപ) കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അടുത്ത ഗഡു കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയനരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

മങ്കട ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് & സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിവനിധ പദതനികേള

216 (1205) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങ്കട ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില് കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  നനിലവനിലല  അവസ  എലനന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  Mandatory  Other  Components
എന്നനിവയനില് ഏലതങ്കനിലുലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് സതനമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്തതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത  Component-കേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മങ്കട ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില് കേനിഫ്ബനി
മുകഖന അടനിസഭാനസസൗകേരവ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അനര്കദശതീയ നനിലവഭാരമുള്ള സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്
കഭാസ്സുകേളുലട  രൂപതീകേരണലാം,  കേമ്പഡ്യൂടര്  ലഭാബസ്റ്റ്,  ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സസൗകേരവങ്ങള  എന്നനിവ
ലഭവമഭാക്കുകേ,  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരമുള്ള ലകബഭാറടറനി,  ലലലബറനി  എന്നനിവ  ഒരുക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവ  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ഉകദശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  ലലവദഗവമുള്ള  നഭാലസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാകളജസ്റ്റ്  അദവഭാപകേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു ലടകനിക്കല് എകലപര്ടസ്റ്റ്  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
പദതനിയുലട  രൂപകരഖ  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന. ഇതനിനഭായുള്ള മഭാസര്പഭാന് കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര്വഴനി കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ
അധനികൃതര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായനില്നനിനലാം  ഒരു  സലാംഘലാം  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
സനര്ശനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  സതനമഭായനിട്ടുള്ള  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില. 

കചേലക്കര കേനിള്ളനിമലാംഗലലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില്
അടനിസഭാന സസൗകേരവലാം

217 (1206) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  കേനിളളനിമലാംഗലലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ്  &  സയന്സസ്റ്റ്  കകേഭാകളജനില്
ലകേടനിടമടക്കമുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  8.85  കകേഭാടനി
അനുവദനിചതുപ്രകേഭാരലാം മഭാസര് പഭാന്,  ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  എന്നനിവ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് ഏജന്സനിലയയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലുള്ള പുകരഭാഗതനി
എനഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കചേലക്കര കേനിള്ളനിമലാംഗലലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സയന്സസ്റ്റ്
കകേഭാകളജനിലന്റെ അടനിസഭാന വനികേസനത്തനിനുകവണനി കേനിഫ്ബനി വഴനി 8.85 കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേഭാകളജനിലന്റെ മഭാസര്പഭാന്, ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എന്നനിവ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തൃശൂര് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാകളജനിലല സഭാകങ്കതനികേ
വനിദഗ  ടതീലാം  (ടതീലാം  നമ്പര്  -  11)-ലനയഭാണസ്റ്റ്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്,  ഇതുവലര
ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളഭാനലാം  നടക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  പുതുതഭായനി
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനി ഏല്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

മലപ്പുറലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനില് തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

218(*T1207)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനില് അധവഭാപകേ-അനധവഭാപകേ
ജതീവനക്കഭാരുലട  ആവശവമഭായ  തസ് തനികേകേള  സൃഷ് ടനിക്കുന്ന  കേഭാരവത്തനില്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് നഭാളനിതുവലര സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാകളജനില് നനിലവനിലുള്ള കകേഭാഴ് സുകേളുലാം വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണവമനുസരനിചസ്റ്റ്
എത അധവഭാപകേ  -  അനധവഭാപകേ തസ് തനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്;  സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രനിന്സനിപല് ഉളലപലട ആവശവമഭായ അധവഭാപകേ-അനധവഭാപകേ ജതീവനക്കഭാരുലട
തസ് തനികേകേള സൃഷ് ടനിക്കുവഭാന് സതതര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&സനി)  20-5-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  133/2017/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
മലപ്പുറലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനില് ഇലാംഗതീഷനില് രണ്ടുലാം ലകേമനിസ്ട്രേനിക്കസ്റ്റ് ഒനലാം
അദവഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിരുന.  പ്രനിന്സനിപല്,  മറസ്റ്റ്  അദവഭാപകേ  അനദവഭാപകേ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  യു.ജനി.സനി.  ലറഗുകലഷന്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  വര്ക്കസ്റ്റ്  കലഭാഡനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് അദവഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം ആഴ്ചയനില് 16
മണനിക്കൂര് പ്രസസ്തുത വനിഷയത്തനില് അദവഭാപനത്തനിനസ്റ്റ് മഭാതമഭായനി ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.
അനദവഭാപകേ തസനികേകേളക്കഭായനി സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. നനിലവനില് മലപ്പുറലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനനിതഭാ  കകേഭാകളജനില്  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണലാം  ആയനിരത്തനില്
കുറവഭായതനിനഭാല്  ചുവലട  സൂചേനിപനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  തസനികേകേളുലട  എണലാം
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്:

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് - 1

ലഹഡസ്റ്റ് അക്കസൗണന്റെസ്റ്റ് - 1

കഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 3

ലലടപനിസസ്റ്റ് - 1

ലലലകബറനിയന് കഗഡസ്റ്റ് IV - 1

ലലലബറനി അറന്ഡര് - 1

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറന്ഡന്റെസ്റ്റ് - 2

ഫുളലലടലാം സതതീപര് - 1

സഭാനനികറഷന് വര്ക്കര് - 1

ലലനറസ്റ്റ് വഭാചസ്റ്റ്മഭാന് -  1

സതഭാശയ എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേളനിലല ബനി.ലടകേസ്റ്റ്. പ്രകവശനലാം

219 (1208) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുള്ള  ഈ  വര്ഷലത്ത
ബനി-ലടകേസ്റ്റ് പ്രകവശനത്തനിനസ്റ്റ് മഭാകനജ സ്റ്റ്ലമനകേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ
കേരഭാറനിലല പ്രധഭാന വവവസകേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  കകേഭാഴനിനനിടയനില്  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  പനിരനിഞകപഭാകുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളനില്
നനിനലാം മുഴവന് വര്ഷലത്തയുലാം കകേഭാഴസ്റ്റ്  ഫതീസസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  വഭാങ്ങുന്ന വവവസയനില്
എലനങ്കനിലുലാം മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് പ്രസ്തുത വവവസ മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സതഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേളുലട  കേണ്കസഭാര്ഷവലാം
ആയ കകേരള ലസല്ഫസ്റ്റ് ഫനിനഭാന്സനിലാംഗസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷന്  (KSFECMA),  കകേരളഭാ  കേഭാത്തലനികേസ്റ്റ്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന്  (KCEMA),  ആര്ക്കനിലടക്ചേര്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷന് (ACMA)  എന്നനിവരുമഭായനി ഇസൗ വര്ഷലത്ത ബനി-ലടകേസ്റ്റ് പ്രകവശനത്തനിനസ്റ്റ്
കേരഭാറുകേളനികലര്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ കേരഭാറുകേളനിലല വവവസകേള ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി  (1,  2,  3)
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി)  ഇല.  ഇടയ്ക്കുവചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നനിര്ത്തനികപഭാകുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേള  ലനികേതനികഡറഡസ്റ്റ്
ഡഭാകമജസസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്  അടയഭാന്  ബഭാദവസമഭായ  തുകേ  കുറവലചേയ്യുകേകയഭാ  ഒഴനിവഭാക്കനി
ലകേഭാടുക്കുകേകയഭാ ലചേയണലമന്ന ആവശവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സയന്സസ്റ്റ്
കകേഭാകളജസ്റ്റ്

220 (1209) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒരു പുതനിയ ഗവ.  ആര്ട്സസ്റ്റ്  &
സയന്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒരു ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

സതകേഭാരവ/സതഭാശയ ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാകളജുകേളനിലല ഫതീസസ്റ്റ്

221 (1210) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതകേഭാരവ/സതഭാശയ  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  അമ്പതസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം
സതീറ്റുകേളനില് കുറഞ ഫതീസസ്റ്റ് എന്ന സമ്പ്രദഭായലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഫതീസസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരലാം കകേഭാകളജുകേളനില് സഭാമ്പത്തനികേകശഷനി കുറഞ പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ/പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഫതീസനിളവനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   സതകേഭാരവ/സതഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേളനില്  50%
സതീറ്റുകേളനില് കുറഞ ഫതീസസ്റ്റ് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ബനലപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട
പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി (1, 2, 3) കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലല  കുടനികേളക്കുള്ള
ഫതീസനിളവനിലന  സലാംബനനിച  KEAM  2017/  കപ്രഭാലസക്ടസനിലല  കകഭാസസ്റ്റ്  12-ല്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (പ്രസക്ത  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബനലാം  IV  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*) 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ട്രെഷറനികേളവഴനി കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

222 (1211) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച ബഭാങ്കസ്റ്റ് അക്കസൗണ്ടുകേളനില് മനിനനിമലാം ബഭാലന്സസ്റ്റ് വര്ദനിപനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  എനസ്റ്റ്
മഭാറമഭാണസ്റ്റ് ബഭാങ്കുകേള വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ബഭാങ്കുകേളുലട  പുതനിയ  തതീരുമഭാനലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  എലനലഭാലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ബഭാങ്കുകേള  ഇത്തരത്തനില്  ഏര്ലപടുതന്ന  നനിയനണങ്ങളുലാം  വവവസകേളുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  പദതനികേലള  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ട്രെഷറനികേള
വഴനി ഇത്തരലാം പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ സഭാധവതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിച  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കസൗണ്ടുകേളനില് മനിനനിമലാം  ബഭാലന്സസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച നനിര്കദശങ്ങലളഭാനലാം തലന്ന ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
കകേഭാഴകഞ്ചരനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാകളജനിലല പനി.ജനി.കകേഭാഴ്സുകേള

223 (1212) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ അദവയന വര്ഷലാംതലന്ന കകേഭാഴകഞ്ചരനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില്
പനി.ജനി. കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആതനിലന്റെ  നടപടനികമങ്ങള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അടനിയനരമഭായനി പനി.ജനി കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് അനുമതനി നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേഭാഴകഞ്ചരനിയനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.
എന്നഭാല് കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കകേഭാടകഞ്ചരനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില് പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 



270       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

പസസ്റ്റ് ടു കേഴനിഞ വനിദവഭാര്തനികേളക്കുണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം നഷ്ടങ്ങളുലാം

224 (1213) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പസസ്റ്റ് 2 കേഴനിഞ വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുള്ള ഉപരനിപഠന
പ്രകവശന പരതീക്ഷകേളഭായ നതീറസ്റ്റ്  (കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അധതീനതയനില്)  മറ്റു സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് എന്ട്രെന്സസ്റ്റ് പരതീക്ഷകേള,  ഡനിഗനി അഡനിഷന് എന്നനിവ നടതന്നതസ്റ്റ് പല
വകുപ്പുകേളഭായതനിനഭാല്, ആയതനിനസ്റ്റ് ഒരു സലാംസഭാനതല കേലണര് ഇലഭാത്തതുലകേഭാണസ്റ്റ്
പ്രസസ്തുത  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം  നഷ്ടങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഈവര്ഷലാം നതീറസ്റ്റ് അഡനിഷന്, ഡനിഗനി അഡനിഷന് എന്നനിവ തുടങ്ങനിയനിട്ടുലാം
5  വര്ഷ നനിയമകകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം ലമഡനിക്കല് അനുബന കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം അഡനിഷന്
തുടങ്ങഭാത്തതുമൂലലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അവരുകദശനിക്കുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  കചേരഭാനഭാവഭാത്ത
അവസ ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസസ്റ്റ്  2  കേഴനിഞ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ഉപരനിപഠനരലാംഗതള്ള  ഇസൗ  അവസ
പരനിഹരനിക്കഭാന്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുലാം  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുലാം  കയഭാജനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  എകേതീകൃത
കയഭാഗവതഭാ  പരതീക്ഷഭാ/റനിസളടസ്റ്റ്  പ്രഖവഭാപനലാം,  അഡനിഷന്  എന്നനിവയഭായനി  ഒരു  ഏകേതീകൃത
പരതീക്ഷഭാ കേലണര് ഉണഭാക്കഭാനുലാം ആയതസ്റ്റ്  പസസ്റ്റ്  2  ലപഭാതുപരതീക്ഷ കേഴനിഞയുടന്
തലന്ന  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  അഡനിഷന്  കമതീകേരനിക്കഭാനുലാംകവണ
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അഞ്ചുവര്ഷ നനിയമകകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പല കകേഭാകളജുകേളുലാം
എന്ട്രെന്സസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ  നടതന്നതസ്റ്റ്  തടയുവഭാനുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഒറ  എന്ട്രെന്സസ്റ്റ്
നടതന്നതു  പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം  മറസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.ഇ.എ.എലാം.  മുകഖന കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം എന്.ഇ.ഇ.റനി.  വഴനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുലാം  വവതവസ  തതീയതനികേളനില്  അഡസ്റ്റ് മനിഷന്  നടതന്നതനിനഭാല്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടതന്ന  ലകേ.ഇ.എ.എലാം.-ലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികലയ്ക്കുള്ള  അഡസ്റ്റ് മനിഷന്  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുകമ്പഭാളത്തലന്ന എന്.ഇ.ഇ.റനി.  ഫലലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കലപടുകേയുലാം ലകേ.ഇ.എ.എലാം.
പ്രകേഭാരലാം  അഡസ്റ്റ് മനിഷന്  കനടനിയ  പല  വനിദവഭാര്തനികേളുലാം  ലമഡനിക്കല്  പ്രകവശനലാം
കനടുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 
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(ബനി)  ലമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനില് ഓഫസ്റ്റ് ഇനവ നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള സമയകമലാം
അനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാതകമ എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്./ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  കകേഭാഴ്സുകേളുലട പ്രകവശനലാം
നടത്തഭാനഭാകൂ.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  2017  ജൂലലല  30-നകേലാം  ലമഡനിക്കല്  അനുബന
കകേഭാഴ്സുകേളുലട ഒന്നഭാലാംഘട അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. രണഭാലാംഘട
അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടപടനികേള  2017  ആഗസസ്റ്റ്  24-നകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പഞ്ചവതര
എല്.എല്.ബനി. കകേഭാഴനികലയ്ക്കുള്ള പ്രകവശനപരതീക്ഷ നടത്തനി റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി
പ്രകവശന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഒരു എകേതീകൃത കേലണര് ഉണഭാക്കുകേവഴനി ഉപരനിപഠന രലാംഗത്തസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേള
കനരനിടുന്ന ഇസൗ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സതഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  ഉളലപലട  അഞ്ചസ്റ്റ്  വര്ഷ
നനിയമകകേഭാഴസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം,  സലാംസഭാന പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര് നടതന്ന
പ്രകവശന പരതീക്ഷയുലട അടനിസഭാനത്തനില് തയഭാറഭാക്കുന്ന റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില് നനിന്നഭാണസ്റ്റ്
നടതന്നതസ്റ്റ്. 

കേഭാലനിക്കറസ്റ്റ് യൂണനികവഴനിറനിയനിലല ബനി.എഡസ്റ്റ്.കകേഭാഴനിലന്റെ പരതീക്ഷ നടത്തനിപനിലുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം

225 (1214) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനിക്കറസ്റ്റ്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  2016-2018  ബഭാചനിലല  ബനി.എഡസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിലന്റെ
ഏപ്രനില് മഭാസലാം നടകക്കണ 2-ാം ലസമസര് പരതീക്ഷയുലാം കേഴനിഞ ബഭാചനിലല നഭാലഭാലാം
ലസമസര്  പരതീക്ഷയുലാം  ഇതുവലര  നടത്തനിയനിടനില  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുകേഭാരണലാം  കേഴനിഞ  വര്ഷലത്ത  ബഭാചനിനസ്റ്റ്  മൂന്നസ്റ്റ്  അദവയന  വര്ഷങ്ങള
പഠനത്തനിനസ്റ്റ്  ലചേലവഴനികക്കണനിവന്നതുലാം,  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ഉപരനിപഠനലാം  വവകേനിയതുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ആയതനിനുത്തരവഭാദനികേള  ആയവര്ലക്കതനിലര  എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനികേള സതതീവതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) അലാംഗതീകൃത പരതീക്ഷ കേലണര് പ്രകേഭാരലാം രണഭാലാം ലസമസര് ബനി.എഡസ്റ്റ്.
പരതീക്ഷ ഏപ്രനില് മഭാസത്തനിലല നടകക്കണതസ്റ്റ്. അലാംഗതീകൃത പരതീക്ഷഭാ കേലണറനുസരനിചസ്റ്റ് രണ്ടുലാം
നഭാലുലാം  ലസമസര്  ബനി.എഡസ്റ്റ്.  കഭാസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  3-1-2017-ലുലാം  അവസഭാനനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
30-6-2017-ലുലാം ആണസ്റ്റ്.  നഭാലഭാലാം ലസമസര് പരതീക്ഷ എഴതുന്ന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
രണഭാലാം  ലസമസറനിലല  കപപറുകേളക്കസ്റ്റ്  സപനിലമന്റെറനി  പരതീക്ഷ  ഉണഭാകേഭാനനിടയുണസ്റ്റ്.
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ആയതനിനഭാല്  നഭാലഭാലാം  ലസമസര്  പരതീക്ഷ  കേഴനിഞകശഷലാം  മഭാതകമ  രണഭാലാം  ലസമസര്
പരതീക്ഷ നടതവഭാന് പറ്റുമഭായനിരുനള്ളൂ.  അതുപ്രകേഭാരലാം നഭാലഭാലാം  ലസമസര് പരതീക്ഷ
ജൂലലല  31  -നസ്റ്റ്  അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം  രണഭാലാം  ലസമസര്  പരതീക്ഷ  ആഗസസ്റ്റ്  എടഭാലാം
തതീയതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്. ഇപ്രകേഭാരലാം പരതീക്ഷ നടത്തനിയതുലകേഭാണസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
മൂന്നസ്റ്റ്  അദവയന  വര്ഷങ്ങള  ലചേലവഴനികക്കണനി  വരനികേകയഭാ  ഉപരനിപഠനലാം  ലലവകുകേകയഭാ
ലചേയ്യുകേയനില. 

പഭാര്ടസ്റ്റ് ലലടലാം എലാം.ലടകേസ്റ്റ്. (സ്ട്രേക്ചേറല്) കകേഭാഴ സ്റ്റ്

226 (1215) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില് പഭാര്ടസ്റ്റ് ലലടലാം
എലാം.ലടകേസ്റ്റ്.  (സ്ട്രേക്ചറല്)  കകേഭാഴസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  അകപക്ഷ
ലഭനിചനിരുനകവഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇസൗ  കകേഭാഴസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാകളജനില് പഭാര്ടസ്റ്റ്
ലലടലാം  എലാം.ലടകേസ്റ്റ്  (സ്ട്രേക്ചേറല്)  കകേഭാഴസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കണലമന്നഭാവശവലപടസ്റ്റ്  2017-18
വര്ഷത്തനില്  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  നനിര്കദശങ്ങലളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.  ടനി  കകേഭാഴസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ശതീ.  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന്,  ശതീ.  അകശഭാകേന്  എന്നനിവര്
സമര്പനിച നനികവദനലാം ഇകപഭാള സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടറുലട പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
പുതുതഭായനി  പഭാര്ടസ്റ്റ്ലലടലാം  എലാം.ലടകേസ്റ്റ്/ബനി.ലടകേസ്റ്റ്  കകേഭാഴസ്റ്റ്  തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  വര്ഷങ്ങളനില്
എ.ലഎ.സനി.ടനി.ഇ. അലാംഗതീകേഭാരവലാം യൂണനികവഴനിറനി അഫനിലനികയഷനുലാം നനിര്ബനമഭാണസ്റ്റ്. 

കേമ്പഡ്യൂടര് കകേഭാഴ്സുകേള വവവസഭാപനിതമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി

227 (1216) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സലാംഘടനകേളുലടയുലാം യൂണനികവഴനിറനികേളുലടയുലാം
കപരനില്  കേമ്പഡ്യൂടര്  കകേഭാഴ്സുകേള  നടതന്നതുലാം  പരതീക്ഷകേള  നടത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേമ്പഡ്യൂടര്  പഠനവലാം  പരതീക്ഷ  നടത്തനിപ്പുലാം  ലടകനിക്കല്  എഡഡ്യൂകക്കഷന്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിന്കേതീഴനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ  നടത്തനി
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കേമ്പഡ്യൂടര്  അനുബന  കകേഭാഴ്സുകേള  ഏകേതീകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് കേമ്പഡ്യൂടര് ആപനികക്കഷന് എലനിജനിബനിലനിറനി ലടസസ്റ്റ്
എന്ന കപരനില് പരതീക്ഷ നടത്തനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികമങ്ങള സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സനി-ആപ്റസ്റ്റ് കകേഭാഴ സ്റ്റ്

228(1217) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  സനി-ആപ്റസ്റ്റ്  ഏലതഭാലക്ക
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണസ്റ്റ് നടതന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) സനി-ആപ്റസ്റ്റ് നടതന്ന കകേഭാഴ്സുകേള പഭാസഭായനി ഇറങ്ങുന്ന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഈ
കമഖലയനില് കജഭാലനി ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി ടനി സഭാപനങ്ങള നല്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
അടനിസഭാന കയഭാഗവതയഭായനി അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവകേലളലനങ്കനിലുലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ ;
ഉലണങ്കനില് പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ടനി സഭാപനലാം നല്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുലാം കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം സലാംസഭാനലത്ത
യൂണനികവഴനിറനികേകളഭാ,  മറസ്റ്റ് ഏലതങ്കനിലുലാം സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങകളഭാ,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കയഭാ
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; കരഖകേള സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ടനി  സഭാപനത്തനില്  നനിനള്ള  കകേഭാഴ്സുകേള  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കപലസ്മെന്റെസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഈ
സഭാപനലാം വകേലകേഭാണ്ടുവരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി-ആപ്റ്റുലാം, സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമഭായനി പനി.ജനി.
ഡനി.സനി.എ.,  ലകേ.ജനി.റനി.ഇ  പ്രതീ-പ്രസസ്റ്റ്,  ലകേ.ജനി.റനി.ഇ.  പ്രസസ്റ്റ്  വര്ക്കസ്റ്റ്,  ലകേ.ജനി.റനി.ഇ.
കപഭാസസ്റ്റ്  പ്രസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന് ആന്റെസ്റ്റ്  ഫനിനനിഷനിലാംഗസ്റ്റ്,  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഇന് ഓഫ് ലസറസ്റ്റ്
പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് ലടകകഭാളജനി, സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ഇന് കേമ്പഡ്യൂടര് ആന്റെസ്റ്റ് ഡനി.റനി.പനി. ഓപകറഷന്
എന്നതീ  ആറസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേള  നടതനണസ്റ്റ്.  സനി-ആപ്റസ്റ്റ്  മളടതീമതീഡനിയ  അക്കഭാഡമനി
ഫഭാലലഞ്ചസനി  അടനിസഭാനത്തനില്  15  കേരനിയര്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം,  26  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  9 അവധനിക്കഭാല കകേഭാഴ്സുകേളുലാം നടതനണസ്റ്റ്. ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം  1  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  കൂടഭാലത സനി-ആപ്റസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് നടതന്ന
38 കകേഭാഴ്സുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം രണഭായുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി&സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സനി-ആപ്റ്റുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടകററ്റുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി  നടതന്ന കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത,  സനി-ആപ്റസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  നടതന്ന  18  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം  സനി-ആപ്റസ്റ്റ്  മളടതീമതീഡനിയ
അക്കഭാഡമനി  നടതന്ന  16  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുലാം  ഉകദവഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര വകുപ്പുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പസ്റ്റ്
അനുബനലാം മൂന്നഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഡനി) കപസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് പ്രകതവകേ പദതനികേള നനിലവനിലനില.

അരൂര് ലകേല്ട്രെഭാക്കസ്റ്റ് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങള 

229 (1218) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവവസഭായ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  അരൂര്  ലകേല്കട്രെഭാണനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വന്നനിരുന്ന ടൂള  ആന്ഡസ്റ്റ്  വട  കമക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴസ്റ്റ്,  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലല  ഡനികപഭാമഭാ
കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്  തുലവമഭാക്കനിയതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  അരൂര്  ലകേല്ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്  എന്ന  സഭാപനലാം
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് 2015, 2016, 2017 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനിലല പരതീക്ഷഭാ
ഫലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  പരതീക്ഷ  നടത്തനിപനിലുലാം  വന്നതഭായ  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017  വര്ഷലത്ത  പ്രകവശന  നടപടനികേളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; എന്നകത്തയസ്റ്റ് കഭാസുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവലാം എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 
(ബനി)  ലകേല്ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്  നടതന്ന  ഡനികപഭാമഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  2014-15  വലര

പ്രകവശനലാം  കനടനിയ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  ലകേല്ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകറയുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  സഭാക്ഷവലപടുത്തനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടലറയുലാം  ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  29-3-2017-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  87/
47/ഉവനിവ നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിരുന.  2015-16 മുതല് പ്രകവശനലാം കനടുന്ന
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ  പരതീക്ഷഭാ  കേണ്കട്രെഭാളര്  പരതീക്ഷ  നടത്തനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിന്പ്രകേഭാരലാം പരതീക്ഷഭാ കമതീകേരണലാം നടതന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) കപഭാളനിലടകനിക്കസ്റ്റ് ഡനികപഭാമ കകേഭാഴനിനസ്റ്റ് തുലവമഭായനി ലകേല്ട്രെഭാക്കസ്റ്റ് നടതന്ന
ടൂള  ആന്റെസ്റ്റ്  ലലഡകമക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴനിലന്റെ  സനിലബസസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനിനുകശഷലാം പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ നടപടനികേള,
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്,  അഡസ്റ്റ് മനിഷന് എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം മഭാതകമ കഭാസ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്ന തതീയതനി നനിശ്ചയനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. 

എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന സഭാഹചേരവലാം

230 (1219) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ വര്ഷലത്ത എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രകവശനത്തനിനുള്ള അവസഭാനഘട
അകലഭാടസ്റ്റ്ലമനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായകപഭാള  പകുതനിയനിലധനികേലാം  സതീറ്റുകേളുലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന
സഭാഹചേരവമുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക കകേഭാകളജുകേളനില് ഏലതഭാലക്ക ബഭാഞ്ചുകേളനിലഭായനി
എത വനിതലാം സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇസൗ സതീറ്റുകേളനികലക്കസ്റ്റ് ഓണ്ലലലന് അകപക്ഷയനിലൂലട ഇനനി പ്രകവശനലാം
നല്കേഭാനഭാകുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനിദവഭാർഥനികേൾ ഇസൗ രലാംഗകത്തഭാടസ്റ്റ് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; എ.ലഎ.സനി.ടനി.ഇ.-യുമഭായനി ഇക്കഭാരവലാം ചേര്ച ലചേയ്യുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന  സതീറ്റുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  സതകേഭാരവ  സതഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്

മഭാകനജസ്റ്റ് ലമനകേളുലാം  തമ്മേനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള  കേരഭാറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2017

ജൂലലല 25-നകേലാം മൂന്നസ്റ്റ് അകലഭാടസ്റ്റ്ലമനകേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത കേരഭാറനിലല

വവവസ  പ്രകേഭാരലാം  2017  ജൂലലല  25-നസ്റ്റ്  കശഷലാം  സതകേഭാരവ  സതഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്

കകേഭാകളജുകേളനികലയസ്റ്റ്  അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കസ്റ്റ്

അധനികേഭാരമനില.  എന്നഭാല്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്/സര്ക്കഭാര്  നനിയനനിത  സതഭാശയ/

യൂണനികവഴനിറനി നനിയനനിത സതഭാശയ എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേളനില് മൂന്നഭാലാം ഘട

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  കശഷമുള്ള  ഒഴനിവകേള  നനികേതന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഓണ്ലലലന്

അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  2017  ആഗസസ്റ്റ്  4-നസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെനിലൂലട

വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേളനില് പ്രകവശനലാം കനടുന്നതനിനസ്റ്റ്  8-8-2017

വലര  സമയലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  8-8-2017-നസ്റ്റ്  കശഷലാം  ഇസൗ  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഒഴനിവകേള

നനിലനനില്ക്കുന്നപക്ഷലാം  അതസ്റ്റ്  കസഭാടസ്റ്റ്  അഡസ്റ്റ് മനിഷനനിലൂലട  15-8-2017-നകേലാം നനികേതന്നതനിനസ്റ്റ്

അതതസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  മുന്കേഭാലങ്ങലള അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലയനില് ലതഭാഴനില്

സഭാധവത കുറഞതുലാം പഠന രലാംഗലത്ത കപഭാരഭായകേളുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്

പഠനകത്തഭാടസ്റ്റ്  തഭാത്പരവലാം  കുറയഭാന്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രകവശനലാം  കനടനിവരുന്ന

വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപസ്റ്റ് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  എ.ലഎ.സനി.ടനി.ഇ.-യുമഭായനി

ഇക്കഭാരവലാം ചേര്ച ലചേയനിടനില. 
വനിളപനില്ശഭാലയനില് സഭാകങ്കതനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട ആസഭാനലാം

231 (*T1220)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട  ആസഭാനലാം  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല

വനിളപനില്ശഭാലയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിച നടപടനികമങ്ങള എനഭാലയന്നസ്റ്റ്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തുടര്നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  തുടര്നടപടനികേള

കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയസ്റ്റ്  ആസഭാനലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജവലമന്നസ്റ്റ് കേലണത്തനിയതനില് തനിരുവനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

ഉടമസതയനിലുള്ള  വനിളപനില്ശഭാലയനിലല  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്

തകദശസതയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  വകുപനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം

ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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232 (1221) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാള സർവകേലഭാശഭാലയനിൽ  ഇകപഭാൾ  എത സനിര ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതസ്റ്റ് ;
ഇതനിൽ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി  മുകഖന  നനിയമനിക്കലപടവർ  എത  കപരഭാണുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനിയലഭാലത  നനിയമനലാം  നടത്തനിയ  തസനികേകേൾ
ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഈ തസനികേകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനലാം  എന്തുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
മുഖഭാനരലാം നടത്തഭാത്തതസ്റ്റ്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  തുഞ്ചലത്തഴത്തച്ഛന് മലയഭാള സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില് സനിരഭാടനിസഭാനത്തനില് 40
അദവഭാപകേ  തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2013-ലല  തുലഞ്ചലത്തഴത്തച്ഛന്  മലയഭാള
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  നനിയമത്തനിലല  39-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  അദവഭാപകേ  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള
നനിയമനലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേകയണതനില.  മലയഭാള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്
സനിരഭാടനിസഭാനത്തനില് അനദവഭാപകേ തസനികേകേള അനുവദനിചനിടനില.  അനദവഭാപകേ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) 7-5-2013-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്) 125/2013/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവസ്റ്റ് മുകഖന
9  തസനികേകേളനില് കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില് ഒരു വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2013  ആഗസനില്  ഒന്നഭാലാംഘട  ഇടക്കഭാല  മനനിരലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുലാം
കഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ലപഭാതുസഭയുലടയുലാം  നനിര്വ്വേഭാഹകേ
സമനിതനിയുലടയുലാം അനുവഭാദകത്തഭാലട ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ലലലബറനി,  ലസകേഡ്യൂരനിറനി,  കഹഭാസല്
കേഭാമ്പസസ്റ്റ്  ശുചേതീകേരണലാം,  കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  അനനിവഭാരവമഭായ 78
ജതീവനക്കഭാലര  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  31  കപര്  ദനിവസ
കവതനത്തനിലുലാം 47 കപര് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ്. ടനി ജതീവനക്കഭാരുലട പടനികേ
തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ശുചേതീകേരണ വനിഭഭാഗലാം 9

കഹഭാസല് (കുക്കസ്റ്റ്, വഭാര്ഡന്, കഹഭാസല് ശുചേതീകേരണലാം) 18

ലസകേഡ്യൂരനിറനി 17

ഭരണവനിഭഭാഗലാം (അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര്, അക്കസൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്,  ഫനിനഭാന്സസ്റ്റ്  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്,  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
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അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര്, ഓഫതീസസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ്,
കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അറന്ഡന്റെസ്റ്റ്,
ലലഡവര്

20

പരതീക്ഷഭാ വനിഭഭാഗലാം 3

ലലലബറനി വനിഭഭാഗലാം 7

മതീഡനിയ, പ്രസനിദതീകേരണ വനിഭഭാഗലാം 4

ആലകേ 78

തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ സനിരനനിയമനലാം നടതവഭാനഭാകൂ.

സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനിലല വനി.സനി.,പനി.വനി.സനി. നനിയമനലാം

233 (1222) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനില്  വവസസ്റ്റ്  ചേഭാൻസലർ,  ലപ്രഭാ-വവസസ്റ്റ്
ചേഭാൻസലർ  നനിയമനങ്ങൾക്കസ്റ്റ്  യു..ജനി.സനി.  ഏർലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനലഭാലാം; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതങ്കനിലുലാം  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനില്  വനി.സനി.-മഭാലര
തനിരലഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്ചസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയനില്  യു.ജനി.സനി.  വവവസകേള
ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സനിന്ഡനികക്കറനില്നനിന്നസ്റ്റ്  അക്കഭാദമനികേസ്റ്റ്  പഭാണ്ഡനിതവമനിലഭാത്തവലര
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലലവസസ്റ്റ്  ചേഭാന്സലര്മഭാരുലടയുലാം,  കപ്രഭാ-ലലവസസ്റ്റ്
ചേഭാന്സലര്മഭാരുലടയുലാം  കയഭാഗവത  2010-ലല  യു.ജനി.സനി.  ലറഗുകലഷന്  പ്രകേഭാരലാം
തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണസ്റ്റ്. 

ലലവസസ്റ്റ് ചേഭാന്സലര്:

കയഭാഗവത:

'  Persons  of  the  highest  level  of  competence,  integrity,  morals  of
institutions  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 ലലവസസ്റ്റ് ചേഭാന്സലര്:

കയഭാഗവത:

'  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)  ഏലതങ്കനിലുലാം  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനില് വനി.സനി.-മഭാലര  ലതരലഞടുക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ് ലസര്ചസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിടനില. 

കകേഭാന്നനിയനില് സനിവനില് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനി

234 (1223) ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നനിയനില്  സനിവനില്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  അക്കഭാഡമനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില് എന്നഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഇതനികലയസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനഭായനി  MLA  ഫണനില്നനിനലാം തുകേ
അനുവദനിചനിരുനകവഭാ ; എങ്കനില് എതയഭാണസ്റ്റ് ;

(സനി)  ലകേടനിടലാം പണനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ് സലമഭാണസ്റ്റ് നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) അടനിയനരമഭായനി പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഇ) നനിലവനില് എലനങ്കനിലുലാം തടസമുലണങ്കനില് അതസ്റ്റ് എനഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  17-12-2014-ല്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2965/2014/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. രണസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപ.

(സനി-ഇ)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കകേഭാന്നനി  ലഎരവണ്  വനികലജനില്  കകേഭാന്നനി
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കേഭാമ്പസനികനഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  ലലകേവശമുണഭായനിരുന്ന
കബഭാക്കസ്റ്റ്  നമ്പര്  35-ല്ലപട സര്കവ്വേ നമ്പര്  120/1-ലല  40  ലസന്റെസ്റ്റ്  (16.91  ആര്)
സലലാം, അനുകയഭാജവമഭാലണന്നസ്റ്റ് പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ കേളക്ടര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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എന്നഭാല്  നനിലവനില്  ടനി  ലസന്റെറനില്  കുടനികേളുലട  എണലാം  കമഭാതതീതമഭായനി  കുറഞ
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. കയഭാഗവതയുള്ള ഫഭാക്കല്റനി അലാംഗങ്ങലള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ബുദനിമുടസ്റ്റ്,
യഭാതഭാ  സസൗകേരവങ്ങളുലട  അപരവഭാപ്തത,  സതനമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളുലട
അപരവഭാപ്തത എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണത്തനിലുണഭായ കുറവനിനസ്റ്റ് കേഭാരണങ്ങളഭായനി
കേലണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഫലത്തനില്  കകേഭാന്നനിയനില്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
സബ്ലസന്റെര്  മതനിയഭായ  സസൗകേരവങ്ങകളഭാലടയല  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നലതനലാം  ഇതനിലന്റെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന  വസ്തുതയുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

എന്.സനി.സനി. കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് ലഗയ്സസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ്

235 (1224) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എന്.സനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.
പരതീക്ഷക്കസ്റ്റ് ലഗയ്സസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  എന്.സനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള
എലനലഭാലാം ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി  എന്.സനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള
നല്കേനിവരുന.  വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവലാം, 5%  മുതല്  10%വലര ലഗയ്സസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി./ടനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.,  പസസ്റ്റ്  2/വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.
എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.  വനിവനിധ  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു
ശതമഭാനലാം മുതല് 25 ശതമഭാനലാം വലരയുലാം കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് ഒരു ശതമഭാനലാം മുതല്
അഞ്ചസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം  വലരയുലാം  ലഗയ്സസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  ഉന്നത
വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനസ്റ്റ്  അഡനിഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  പസ-10,  ഡനിഗനി-15,  പനി.ജനി.-5,
ബനി.എഡസ്റ്റ്-5,  ടനി.ടനി.സനി.-10  എന്നനിങ്ങലന  ലഗയ്സസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  എന്.സനി.സനി.  A,B,C  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കേരസമഭാക്കനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  3,5,7
എന്നനിങ്ങലനയുലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.യസ്റ്റ്  5,7,10  എന്നനിങ്ങലനയുലാം  അധനികേ  കബഭാണസസ്റ്റ്
മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിവരുന.  വനിവനിധ ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളനില് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗനിനസ്റ്റ്
41-ഉലാം എലാം.ബനി.ബനി.എസനിനസ്റ്റ് 2-ഉലാം ബനി.എചസ്റ്റ്.എലാം.എസനിനസ്റ്റ് 2-ഉലാം ബനി.എ.എലാം.എസനിനസ്റ്റ് 2-ഉലാം
ബനി.വനി.എസസ്റ്റ്.സനിക്കസ്റ്റ് 1-ഉലാം ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  3-ഉലാം കപഭാളനിലടകനിക്കനിനസ്റ്റ്  50-ഉലാം
ബനി.ഫഭാമനിനസ്റ്റ്  1-ഉലാം  ജനറല് നഴനിലാംഗനിനസ്റ്റ്  2-ഉലാം  എല്.എല്.ബനി.-ക്കസ്റ്റ്  8-ഉലാം സതീറ്റുകേള
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വതീതലാം  എന്.സനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  സലാംവരണലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  റനിപബനികേസ്റ്റ്  ദനിന
പകരഡനിലുലാം ബനലപട മറ്റു പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം പലങ്കടുത്തവര്ക്കുലാം കകേന്ദ്രതീകൃത കേവഭാമ്പുകേളനിലുലാം
അനുബനമഭായുള്ള സഭാഹസനികേ ഇനങ്ങളനിലുലാം പലങ്കടുക്കുന്നവര്ക്കുലാം കേവഭാഷസ്റ്റ് ലലപ്രസസ്റ്റ്
ഉളലപലടയുള്ള  സമ്മേഭാനങ്ങള  കകേഡറ്റുകേളുലട  മനികേവനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത യൂണനിറസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം ഗ്രൂപസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം കകേഡറ്റുകേളഭായ ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം
ആണ്കുടനികേളക്കുലാം  പ്രതനിമഭാസ/പ്രതനിവര്ഷ  നനിരക്കനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലവലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. ഇതനിനുപുറലമ ലഎ.എലാം.എ./ഒ.റനി.എ/എന്.ഡനി.എ/എയര്കഫഭാഴസ്റ്റ്/
കനവല്  അക്കഭാഡമനി/നഭാഷണല്  ഡനിഫന്സസ്റ്റ്  അക്കഭാഡമനി  എന്നനിവയനില്  ഏതനിലലങ്കനിലുലാം
അഡസ്റ്റ് മനിഷന്  ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലവലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  യൂത്തസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചനിലാംഗസ്റ്റ് കപ്രഭാഗഭാലാം വഴനി വനികദശരഭാജവലാം സനര്ശനിക്കുന്ന കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് കേനിറസ്റ്റ്
അലവന്സുലാം റനിപബനികേസ്റ്റ്  ദനിന കേവഭാമ്പനില് പലങ്കടുക്കുന്ന ഓകരഭാ കകേഡറ്റുകേളക്കുലാം മഫനി  ഡസസ്റ്റ്
വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  നല്കേനിവരുന.  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്ന
എന്.സനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  മനികേവനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  മുഖവമനനി/ഗവര്ണര്
തലത്തനില് പ്രഖവഭാപനിക്കലപടുന്ന ലമഡലുകേളുലാം കട്രെഭാഫനികേളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നകതഭാലടഭാപലാം
റനിപബനികേസ്റ്റ്  ദനിന കേവഭാമ്പനില് പലങ്കടുക്കുന്ന കകേഡറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി
പ്രകതവകേ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം നല്കുന. 

വനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഏലറടുത്ത ഭൂമനി

236 (1225) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനില്  വലനിയമലയനില്
വനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എത  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഈ ഭൂമനിയനില് ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലകേടനിടങ്ങള പണനിതനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  വനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട  ഇന്സനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്  എത
ഭൂമനി ലപഭാനലാംവനിലയസ്റ്റ് എടുത്തസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  കേഴനിഞ  പത്തസ്റ്റ്  വര്ഷമഭായനി  ലപഭാനലാംവനിലയസ്റ്റ്  എടുത്തസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
ഭൂമനിയനില് യഭാലതഭാനലാം ലചേയനിടനിലഭാലയന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഇകത ആവശവത്തനിനസ്റ്റ് കവണനി ഭൂമനി ലപഭാനലാംവനിലയസ്റ്റ് എടുക്കുവഭാന് റവനഡ്യൂ
വകുപസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  സഭാധവതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അതസ്റ്റ് സലാംബനനിച്ചുള്ള പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനില് വലനിയമലയനില് വനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  275
ഏക്കര് സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  275  ഏക്കര്
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനിനുപുറലമ  നഭാളനിതുവലര  വനിവനിധ  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി
32.0682 ലഹക്ടര് ഭൂമനി ലപഭാനലാംവനിലയസ്റ്റ് എടുത്തസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഇ)  ഇകപഭാള  ലഎ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ-എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.(ISRO-LPSC)-ക്കു  കവണനി
ഡയറക്ടര്,  എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  ലഎ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.  വലനിയമല,  തനിരുവനനപുരലാം
എന്നനിവരുലട  അര്തനപ്രകേഭാരലാം  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനിലല  കേരനിപ്പൂര്  വനികലജനില്
ഉളലപടുന്ന 2739.04 ആര്സസ്റ്റ് ഭൂമനി ഡയറക്ടസ്റ്റ്/ ലനകഗഭാകഷവറഡസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  1-6-2017-ലല  സ.ഉ.(ആര്.റനി)  നമ്പര്  2505/17/റവ.  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂമനി
ഏലറടുത നല്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടനവരുന.  സഭാധവതഭാപഠനലാം
ഇതുവലര നടത്തനിയനിടനിലഭാത്തതഭാകുന. 

പരനിയഭാരലാം വനികലജസ്റ്റ്

237(*T1226)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കനിലല  പരനിയഭാരലാം  വനികലജനിലന  E.S.A  പടനികേയനില്
നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  എലനങ്കനിലുലാം  കമല്നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) എങ്കനിൽ അവ ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായുള്ള തുടര്നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നടപടനികേള ഒനലാം സതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി-ഡനി) ഇസൗ വനിഷയവമഭായനി ബനലപട അകപക്ഷകേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കേഭാര്ഷനികേഭൂമനി ഏലറടുത്തസ്റ്റ് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

238 (1227) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേഭൂമനി  എലറടുത്തസ്റ്റ്

പഭാവലപട കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നതനികലയഭായനി എത നനിയമങ്ങള പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; അവ

ഏലതലഭാലാം;

(ബനി) വവതവസ നനിയമങ്ങള അനുസരനിചസ്റ്റ് എത ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇതനില്

എത  ഭൂമനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനി;  ഇനനി  എത  ഭൂമനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്

ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്

എലനങ്കനിലുലാം ബുദനിമുട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഭൂമനി  എകപഭാകഴയസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഭൂമനിയുലട  ജന്മെഭാവകേഭാശലാം  ലലകേവശകുടനിയഭാനസ്റ്റ്  നല്കുകേ,  ഭൂരഹനിതരഭായ

കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി  ലചേയഭാന്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  പ്രധഭാന

ലക്ഷവങ്ങള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുകേലയന്ന  ഉകദശകത്തഭാലട  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം

കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമലാം (1963) പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) വനിവനിധ ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലട റനികപഭാര്ട്ടുകേള പ്രകേഭാരലാം 1963-ലല കകേരള

ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമവലാം അനുബനചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം 40,433.19 ലഹക്ടര് മനിചഭൂമനി

ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  28,744.23  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  ടനി  നനിയമത്തനിലല  96-ാം

വകുപനികലയുലാം  അനുബന  ചേടങ്ങളനികലയുലാം  വവവസഭാനുസരണലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുളലപലട

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇനനി 651.30 ലഹക്ടര് മനിചഭൂമനി വനിതരണത്തനിനഭായനി കശഷനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

(സനി&ഡനി) 1963-ലല കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനിലല പ്രസക്ത വകുപ്പുകേളനികലയുലാം

ചേടങ്ങളനികലയുലാം  വവവസഭാനുസരണലാം  വനിതരണലഭവമഭായ  ഭൂമനി  അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള വനിവനിധ ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് ദ്രുതഗതനിയനില്

സതതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
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ലചേമ്പകനഭാട വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസനില് കേര്ഷകേന് ആത്മഹതവലചേയ സലാംഭവത്തനില്
നടപടനി

239 (1228) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂനനികുതനി  സതതീകേരനിക്കഭാത്ത അധനികൃതരുലട  നടപടനിയനില്  മനലാംലനഭാനസ്റ്റ്
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിൽ ലചേമ്പകനഭാട വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസനില് കേര്ഷകേനഭായ കേഭാവനില്
പുരയനിടത്തനില് കജഭായനി ആത്മഹതവലചേയ സലാംഭവലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉകദവഭാഗസരുലട  അനുഭഭാവപൂര്വ്വേമലഭാത്ത  ലപരുമഭാറലാംമൂലലാം  കേര്ഷകേന്
ആത്മഹതവ ലചേയതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) ആത്മഹതവ ലചേയ കേര്ഷകേലന്റെ ആശനിതനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ഇതനിനകേലാം  എലനങ്കനിലുലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി  ലചേമ്പകനഭാട  കേര്ഷകേ ആത്മഹതവലയ തുടര്ന്നസ്റ്റ് ലചേമ്പകനഭാട വനികലജസ്റ്റ്
ഓഫതീസര് ശതീ.  സണനി  ടനി.എ.-കയയുലാം  മുന് വനികലജസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ശതീ.  സനിലതീഷസ്റ്റ്
കതഭാമസനികനയുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  അകനതഷണവനികധയമഭായനി  കസവനത്തനില്
നനിനലാം  സലസന്ഡസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  കമല്  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  അകനതഷണ
ഉകദവഭാഗസനഭായനി  ശതീ.  കൃഷ്ണന്കുടനി  പനി.പനി.  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടര്  (എല്.ആര്)
കകേഭാഴനികക്കഭാടനിലന  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ലകേഭായനിലഭാണനി
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തഹസനില്ദഭാരഭായ   ശതീമതനി  എന്.  റലാംലയസ്റ്റ്  കേഠനിന  ശനിക്ഷയ്ക്കുള്ള  കുറപതലാം
ലഭാന്ഡസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരവഭാലയത്തനില് നനിനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആത്മഹതവലചേയ  കേര്ഷകേലന്റെ  ആശനിതനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  നല്കുന്ന
വനിഷയലാം തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി) 21-6-2017-നസ്റ്റ് കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ലചേമ്പകനഭാട വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസനില് വചസ്റ്റ്
മരണലപട കജഭായനി എന്ന ലകേ. ലജ. കതഭാമസനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിലന്റെ വഭായ്പഭാ ബഭാദവത
തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേക്കനിടപഭാറ സഹകേരണ ബഭാങ്കനില്നനിനലാം എടുത്ത  13,16,856
രൂപയുലാം  പൂഴനികത്തഭാടസ്റ്റ്  യൂണനിയന്  ബഭാങ്കനില്  നനിനലാം  എടുത്ത  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ
3,31,346  രൂപയുലാം  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  ആലകേ  16,48,202  രൂപ  (പതനിനഭാറസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി
നഭാല്പത്തനിലയടഭായനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറനി  രണസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാതലാം)  മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശതഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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റതീ-സര്കവ്വേ

240 (1229) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റതീ-സര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത വനികലജുകേളനില് അടനിസഭാനകരഖകേളഭായ
ലസറനില് ലമന്റസ്റ്റ് രജനിസര്,  ബനി.റനി.ആര്.,  ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ലമഷര്ലമന്റസ്റ്റ്  ബുക്കസ്റ്റ്,  ലനികത്തഭാ
പഭാന് എന്നനിവ ലഭവമലഭാത്ത വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ
കരഖകേളുലട പകേര്പ്പുകേള വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  റതീ-സര്കവ്വേ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  ചേനില  വനികലജുകേളനില്  അടനിസഭാന
കരഖകേളഭായ ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  രജനിസര്,  ബനി.റനി.ആര്,  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  ലമഷര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ബുക്കസ്റ്റ്,
ലനികത്തഭാ പഭാന് എന്നനിവ ഭഭാഗനികേമഭായനി ലഭവമലഭാത്ത വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
റതീ-സര്കവ്വേ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  ടനി  റനികക്കഭാര്ഡുകേള  നഭാളതതീകേരനി
ക്കലപടുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചേനില  കരഖകേള  നനിലവനില്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്  ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്
ഓഫതീസുകേളഭായ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,  കേളക്ടകററസ്റ്റ്,  സര്കവ്വേ  ആഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായ
കരഖകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ബനലപടവര് ആവശവലപടുന്നമുറയസ്റ്റ് നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 

ലകേ.ഡനി.എചസ്റ്റ്. വനികലജനിലല ഭൂമനി

241 (1230) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1975-ലല  ജനിഒ  (എലാംഎസസ്റ്റ്)  993/75  റവ(എന്)  തതീയതനി  2-9-1975
പ്രകേഭാരലാം കേണന് കദവന് ഹനില്സസ്റ്റ് വനികലജനിൽ എത കപർക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി മഭാർക്കറസ്റ്റ് വനിലയസ്റ്റ്
അലലങ്കനിൽ തറവനിലയസ്റ്റ് നൽകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) ആർലക്കഭാലക്ക എത ലസൻറസ്റ്റ് ഭൂമനി വതീതമഭാണസ്റ്റ് നൽകേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  1975-ലല ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനിക്കുകവണനി അകപക്ഷ തന്നനിട്ടുള്ളവർ
ആലരഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്; ഇതനിൽ സതതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 1975-ലല എകസ്റ്റ്ലപർടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാർടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം മൂന്നഭാർ,  കദവനികുളലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനിൽ ജനനിചസ്റ്റ് വളർന്നവർക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി വനിലയസ്റ്റ് നൽകേഭാനുള്ള ആകലഭാചേനയുകണഭാ;

(ഇ)  ശതീ.  എലാം.  ലജ.  ബഭാബു  എന്നയഭാൾ  നൽകേനിയ അകപക്ഷയനിൽ  ഇടുക്കനി
കേളക്ടര്  ആവർത്തനിചസ്റ്റ്  ആവശവലപടനിട്ടുലാം  കദവനികുളലാം  തഹസനിൽദഭാർ  റനികപഭാർടസ്റ്റ്
നൽകേഭാത്ത വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 1971-ലല കേണന് കദവന് ഹനില്സസ്റ്റ്  (റനിസലാംപ്ഷന് ഓഫസ്റ്റ് ലഭാന്ഡ്സസ്റ്റ്)
ആക്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കലപട ഭൂമനിയുലട  ഉപയുക്തത പരനികശഭാ
ധനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രസസ്തുത ഭൂമനി ശരനിയഭാലാംവണലാം ഉപകയഭാഗലപടുതന്നതുലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്
പഠനിചസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  2-9-1975-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്) 993/75/റവ.
പ്രകേഭാരലാം ഒരു വനിദഗ സമനിതനിലയ നനിയമനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി കേലണത്തനിയ
70,522  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  2,870.15  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലപഭാതുആവശവത്തനിനുകവണനി
നതീക്കനിവയ്ക്കുവഭാനുലാം  5,250  ഏക്കര്  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുലാം  കശഷനിക്കുന്നവ  പതനിവനിനസ്റ്റ്
കയഭാഗവമലഭാത്തതഭായുലാം കേലണത്തനിയനിരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം കേലണത്തനിയ ഭൂമനി മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്
വനില/തറവനില ഇസൗടഭാക്കനി പതനിച്ചുനല്കേനിയനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടനില. 

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

കകേരള ലഭാന്റെസ്റ്റ് ഇന്ഫര്കമഷന് മനിഷന്

242(1231) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സർക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് കകേരള ലഭാന്റെസ്റ്റ് ഇന്ഫര്കമഷന് മനിഷന്
നടത്തനിയ  പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലനലഭാലാം  ;അതനില്  'ഇ-കരഖഭാ  പദതനി"ക്കഭായനി
നടത്തനിയ  പ്രവ കൃത്തനികേള  എലനലഭാമഭാലന്നനലാം  എത  തുകേ  ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് കമഭാഡല് ലസന്ട്രെല് ലറക്കഭാഡസ്റ്റ് റൂലാം
സഭാപനിക്കല് പ്രവൃത്തനി എവനിലടലയലഭാലാം  നടത്തനി  ;  എത തുകേ ലചേലവഭാക്കനി  ;  14
ജനിലകേളനിലല ജനിലഭാ ഡനിജനിറവലകസഷന് നടപടനി കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് എതകത്തഭാളലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയനലാം എത തുകേ ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ലവബസ്റ്റ് ജനി.ഐ.എസസ്റ്റ്(GIS) മുഖഭാനരലാം ലഭാന്റെസ്റ്റ്
റനികക്കഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  പദതനി  എതകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ;  എത  തുകേ
ലചേലവഭാക്കനി ; ഹഭാര്ഡ് ലവയര് ലസര്വര് കസഭാകറജസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്ന ബഭാക്കസ്റ്റ്
അപസ്റ്റ് ലസര്വര് പദതനി എതകത്തഭാളലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  ;  എത തുകേ ലചേലവഭാക്കനി  ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ഡനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ജനി.സനി.പനി.  (GCP)  കപഭായനിനകേള  സലാംസഭാന
വവഭാപകേമഭായനി  സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി  എതകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനലാം എത
തുകേ ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ആറസ്റ്റ്  പദതനികേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനഭാണസ്റ്റ്  എനലാം
ഓകരഭാനലാം  എതകത്തഭാളലാം  ഫലവത്തഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുനലവനലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി) 14  ജനിലഭാ സര്കവ്വേ സൂപ്രണസ്റ്റ് ഓഫതീസനിലുലാം സര്കവ്വേ ഭവനനിലുലാം കമഭാഡല്
ലസന്ട്രെല് ലറകക്കഭാര്ഡസ്റ്റ് റൂമുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  4,43,47,666 രൂപ ലചേലവഭായനി.
കേരഭാര്  തുകേ  SIDCO-യസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ഒഴനിലകേ  13  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  ഡനിജനിലലറകസഷന്  ലസന്റെറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനഭായനി  3,25,00,698  രൂപ  ലചേലവഭായനി.  കേരഭാര്  തുകേ  SIDCO-യസ്റ്റ്  നല്കുന്ന
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ലവബസ്റ്റ്  ജനി.ലഎ.എസസ്റ്റ്.(GIS)  മുഖഭാനനിരലാം  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  റനികക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനഭായുള്ള കജഭാലനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. ഇതനിനഭായനി 58,06,320
രൂപ  ലചേലവഭായനി.  ബഭാക്കസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  ലസര്വര്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
പദതനിക്കഭായനി 1,14,25,875 രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  4896  ജനി.സനി.പനി.  കപഭായനിനകേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  സഭാപനിച്ചു.
14,78,759 രൂപ ഇതനിനഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഇ)  കകേരള ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ഇന്ഫര്കമഷന് മനിഷലന്റെ പദതനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
വനിലയനിരുതവഭാന് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസകടറനി അദവക്ഷനഭായ എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  കകേരള  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  ഇന്ഫര്കമഷന്  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്. 

കകേരള ലഭാന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന് നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള

243 (1232) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .  വനിജയന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള ലഭാന്ഡസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന് 2017-18 കേഭാലയളവനില് നഭാദഭാപുരലാം
മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഉത്തരലാം 

നഭാദഭാപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മരുകതഭാങ്കര  പഞ്ചഭായത്തനിലല  മരുകതഭാങ്കര

പഭാടകശഖരത്തനിലന്റെ  ലഡയനികനജസ്റ്റ്  ചേഭാനല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറസ്റ്റ്  അനുബന

പ്രവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  21  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി

251.73  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലകേ.എല്.ഡനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  ലസലക്ഷന്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രവൃത്തനികേള  ഉടലന

ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ഭൂമനി പതനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

244 (1233) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. ഓഫതീസനിനസ്റ്റ് സതനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 30

ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനി  സനിവനില്  കസഷന്  വളപനില്  പതനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഉത്തരവനിലന്റെ

പകേര്പസ്റ്റ് നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഷയവമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ലസകകടറനിയറനിലല റവനദ്യു വകുപനില്

നനിലവനിലുളള  64171/എല്2/2011  നമ്പര് ഫയലനില്  നഭാളനിതുവലര  സതതീകേരനിച നടപടനികേള

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  സതനമഭായനി  ലകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഭൂമനി പതനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ഏറനഭാടസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനിലല മലപ്പുറലാം വനികലജനില് റതീ

സര്കവ്വേ നമ്പര്  430/1 എ 3 എ 1-ല്ലപട  30  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം ജനിലഭാ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.

ഓഫതീസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി,  നനിര്ദനിഷ്ട ഭൂമനിയുലട ഉടമസഭാവകേഭാശലാം റവനഡ്യൂ

വകുപനില്  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്

ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി നല്കേനി 21-7-2017 ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 246/17/റവ. നമ്പര്

പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ലതീസസ്റ്റ് വവവസയനില് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി

245(1234) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി, വനഭൂമനി, മനിചഭൂമനി എന്നനിവ ഉളലപലടയുള്ള എത അളവസ്റ്റ്
ഭൂമനി ലതീസസ്റ്റ് വവവസയനില് വവക്തനികേളകക്കഭാ സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ അലഭാത്തവയഭാകയഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് ലതീസനിനു നല്കേനിയതനില് ലതീസസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയവര്
ആലരലഭാലാം; എത തുകേയഭാണസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 6-2-2016-ലല സ.ഉ(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  96/2016/ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവ
പ്രകേഭാരവലാം 28-1-2016-ലല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 64/16/ആര്.ഡനി. ഉത്തരവപ്രകേഭാരവമുള്ള ലതീസസ്റ്റ്
നനിരക്കസ്റ്റ് എത എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ലതീസസ്റ്റ്  നനിരക്കുകേള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനികക്കണ  ആവശവകേത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഏലതലഭാലാം നനിരക്കുകേൾ എനലാം ആയതസ്റ്റ് എകപഭാള
പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് വരുന.

(സനി) ലതീസസ്റ്റ് നനിരക്കുകേള നനിശ്ചയനിച്ചു 6-2-2016-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര്
96/2016/ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരവലാം  28-1-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  64/16/
ആര്.ഡനി. എന്നനിവയുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഭൂമനി കേകയറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി

246 (1235) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഭൂമനി കേകയറക്കഭാര്ലക്കതനിലര എത
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയ്യുകേയുണഭായനി എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഭൂമനി കേകയറങ്ങളലക്കതനിലര 1084
കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം - 55

ലകേഭാലലാം - 53

പത്തനലാംതനിട - 37

ആലപ്പുഴ - 117

ഇടുക്കനി - 119

കകേഭാടയലാം - 18

എറണഭാകുളലാം - 154

തൃശ്ശൂര് - ...

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 409

മലപ്പുറലാം - 11

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 3

കേണ്ണൂര് - 1

വയനഭാടസ്റ്റ് - 64

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - 43

    ആലകേ -     1084

ബൃഹതസ്റ്റ് വവവസഭായ കസഭാണ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

247 (1236) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബൃഹതസ്റ്റ് വവവസഭായ കസഭാണ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് മങ്കട വനികലജനില്ലപട

690  ഏക്കര് ഭൂമനി  വവവസഭായ വകുപനിനസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള

സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പ്രഭാരലാംഭഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകപഭാലുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്

സഭാധനിക്കഭാലത കപഭായതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനിയ്ക്കുളള ഭൂമനി  അളനതനിടലപടുത്തനി കേനിന്ഫക്കസ്റ്റ് അടനിയനരമഭായനി

ലലകേമഭാറുന്നതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  കേനിന്ഫയുലട ആഭനിമുഖവത്തനില് വവവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ലപരനിനല്മണ തഭാലൂക്കനിലല മങ്കട വനികലജനില്ലപട കുമഭാരഗനിരനി
എകസറനിലല  690  ഏക്കര് ഭൂമനി ലനകഗഭാകഷവറഡസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ് വവവസകേള പഭാലനിചസ്റ്റ്
ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2-3-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  209/2016/റവ.  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിരുന.   ജനിലഭാതല  വനില  നനിര്ണയ  കേമ്മേനിറനി,  ഭൂഉടമകേളുമഭായനി  ഭൂമനി  വനിലയനില്
തതീരുമഭാനമഭായനില. മഭാതമല, പ്രസ്തുത സലലാം മനിക്കയനിടതലാം ലചേങ്കുത്തഭായ കേയറങ്ങളുലാം
ഇറക്കങ്ങളുലാം ഉള്ള സലമഭായതനിനഭാലുലാം,  ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വളലരയധനികേലാം തുകേ
ആവശവമഭായനി  വരുന്നതനിനഭാലുലാം  കൂടുതല് വനില  നല്കേനി  ഏലറടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  ലഭാഭകേരമഭാവനിലലന്നസ്റ്റ്
കേനിന്ഫ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2-3-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)
നമ്പര്  209/2016/റവ.  പ്രകേഭാരലാം മങ്കട വനികലജനിലല  690  ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി  നല്കേനിയതസ്റ്റ്  റദസ്റ്റ്  ലചേയണലമന്ന  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അഭവര്തന
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേഭാവളലാം ലകേഭാടഭാരലാം നനില്ക്കുന്ന ഭൂമനി സതകേഭാരവ ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറനിയ നടപടനി

248 (1237) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാവളലാം ലകേഭാടഭാരലാം നനില്ക്കുന്ന ഭൂമനി രവനി പനിള്ള ഗ്രൂപസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്
വകേമഭാറനികയഭാ;  എങ്കനില്  എന്നഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  കേമ്പനനി  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനില്  വകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്ന  ആലകേ  ഭൂമനി  എത;  എവനിലടലയലഭാലമന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ടനി കേമ്പനനിയുലട കപരനില് കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ് ലചേയ ഭൂമനി എതയഭാലണനലാം
അവ ഏലതലഭാലാം വനികലജനിലഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇവലയ സലാംബനനിചസ്റ്റ് കകേഭാടതനികേളനില്
കകേസുകേള നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില് എത കകേസുകേലളനലാം ഏലതലഭാലാം കകേഭാടതനികേളനിലലനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാവളലാം  ലകേഭാടഭാരത്തനിലന  സലാംബനനിച  വനിഷയത്തനില്  എ.ജനി.
നനിയകമഭാപകദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാവളലാം  ലകേഭാടഭാരലാം  നനില്ക്കുന്ന  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്
നനിലനനിര്ത്തണലമന്നസ്റ്റ് എ.ജനി.-യുലട നനിയകമഭാപകദശലാം എന്നഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്; അതനികന്മെല് എനസ്റ്റ്
നടപടനി വകേലക്കഭാണ്ടുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  ലകേഭാടഭാരലാം  സതകേഭാരവ  കഹഭാടലനിനസ്റ്റ്  വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  വകുപസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് പ്രസ്തുത ഫയലനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസ
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) പ്രസസ്തുത ഫയല് മുഖവമനനി അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് തനിരനിലകേ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് എന്നഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി) ഇതനികന്മെല് നഭാളനിതുവലര വകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-8-2017-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര് 17/2017/ടൂറനിസലാം പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
ഇസൗ  വനിഷയലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നപക്ഷലാം  അവകേഭാശലാം  ഉന്നയനിക്കഭാന്
അധനികേഭാരലപട കകേഭാടതനിയനില് സനിവനില് സഡ്യൂടസ്റ്റ് ഫയല് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവകേഭാശലാം നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് കകേഭാവളലാം ലകേഭാടഭാരലാം/ഹഭാല്സവണ്
കേഭാസനില് അതുളലപടുന്ന വനികനഭാദസഞ്ചഭാര വകുപനിലന്റെ  4.13.30  ലഹക്ടര് ഭൂമനിയുലട
ലലകേവശഭാവകേഭാശലാം  ആര്.പനി.  ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാവളലാം  ലകേഭാടഭാരലാം
രവനിപനിള്ള  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്  5-8-2017-നസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി.  കേമ്പനനി
തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  വനിഴനിഞലാം  വനികലജനില്  20.61.25  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി
ലലകേവശലാം വചനിരനിക്കുന.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലലകേവശലാംവചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  ടനി  കേമ്പനനിയുലട
കപരനില് നഭാളനിതുവലര കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടനില.  ഇവലയ സലാംബനനിചസ്റ്റ്
കകേഭാടതനി കകേസുകേള നനിലവനിലുകണഭാ എനള്ള വനിവരലാം ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.  ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ് *. 

(ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുലട  8-3-2016-ലല വനിധനിലക്കതനിലര
റനിവഡ്യൂ  ഫയല് ലചേയ്യുന്നതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  അഡതകക്കറസ്റ്റ്  ജനറലനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുകേയുലാം
അഡതകക്കറസ്റ്റ് ജനറല് ഇപ്രകേഭാരലാം അഭനിപ്രഭായലപടുകേയുമഭാണസ്റ്റ് ലചേയതസ്റ്റ്. 

“I do not find any valid grounds for review and I am of the opinion
that there is no necessity to file a review.  Since in the aforesaid litigation,
the Court's have not adjudicated upon the question of title over the property
comprising  Kovalam  Palace  and  appurtenant  land  handed  over  by  the
Government of Kerala to the ITDC, I am of the considered opinion that the
State will have to take a decision whether to initiate proceedings before the

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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competent civil court to get a declaration of the title of the Government
over the property in question. ”  അഡതകക്കറസ്റ്റ് ജനറലനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  1-8-2017-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 17/2017/ടൂറനിസലാം പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ-ജനി)  ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  1-8-2017-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  17/2017/ടൂറനിസലാം  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇസൗ  വനിഷയലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന പക്ഷലാം, അവകേഭാശലാം ഉന്നയനിക്കഭാന് അധനികേഭാരലപട
കകേഭാടതനിയനില് സനിവനില് സഡ്യൂടസ്റ്റ്  ഫയല് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അവകേഭാശലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാവളലാം  ലകേഭാടഭാരലാം/ഹഭാല്സവണ്  കേഭാസനില്
അതുളലപടുന്ന വനികനഭാദസഞ്ചഭാര വകുപനിലന്റെ  4.13.30  ലഹക്ടര് ഭൂമനിയുലട ലലകേവശഭാവകേഭാശലാം
ആര്.പനി.ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  5-8-2017-ല് കകേഭാവളലാം ലകേഭാടഭാരലാം
രവനിപനിള്ള ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

റവനഡ്യൂ വകുപനിലല ഒഴനിവകേള

249(1238) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിന്നസ്റ്റ്  2017  ഏപ്രനില്  മുതല്  ജൂവല  വലരയുളള
മഭാസങ്ങളനില്  വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  എത  ജതീവനക്കഭാര്  വനിരമനിച്ചു  എന്നസ്റ്റ്
തസനികേയുലാം ജനിലയുലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാത്ത ഒഴനിവകേള എതലയനലാം
അവ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാതനിരനിക്കഭാനുളള കേഭാരണവലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ലമഡനിക്കല് റതീ ഇലാംകബഴ സ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

250(1239) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനഡ്യൂ വകുപനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് വനികലജസ്റ്റ് ഫതീല്ഡസ്റ്റ് അസനിസന്റെഭായനി കസവനലാം
അനുഷനിച്ചുവരുന്ന  ശതീ.  ലകേ.  സദഭാനനലന്റെ  മകേന്  ഹരനിഹര്  ലകേ.  നഭായറനിലന്റെ  കകേഭാകനിയര്
ഇലാംപഭാന്റെസ്റ്റ്  സര്ജറനികേള  അടക്കമുളള  ചേനികേനിതയുലട  ലമഡനിക്കല്  റതീ  ഇലാംകപഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായുളള  അകപക്ഷയനില്,  ആകരഭാഗവ  വകുപസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനിയ
സഭാഹചേരവത്തനില്, തുകേ അനുവദനിച്ചു നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആഫതീസനിലല വനികലജസ്റ്റ് ഫതീല്ഡസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ്
ശതീ.  സദഭാനനന്.  ലകേ.-യുലട  മകേലന്റെ  കകേഭാകനിയല്  ഇലാംപഭാന്റെസ്റ്റ്  സര്ജറനി  നടതന്നതനിനഭായനി
3-10-2015-ലല ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.) 5382/2015/ആര്.ഡനി. ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം 5,50,000
രൂപ  പലനിശരഹനിത  ചേനികേനിതഭാ  വഭായ്പ  അനുവദനിചനിരുന.  ആയതസ്റ്റ്  കമലപടുതന്നതനിനഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  9,47,518  രൂപ  ലചേലവഭായതനില്  5,50,555  രൂപ  മഭാതമഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനതീയലമന്നഭാണസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  മകേലന്റെ  ചേനികേനിതയസ്റ്റ്  9,47,518  രൂപ  ലചേലവഭായതഭായുലാം  കുടുലാംബത്തനിലന്റെ  ഏകേ
ആശയലാം തലന്റെ  ശമ്പളലാം മഭാതമഭായതനിനഭാല് പലനിശരഹനിത വഭായ്പഭാ സലാംഖവ ലമഡനിക്കല് റതീ
ഇലാംകമ്പഴസ്റ്റ്ലമന്റെനില് കുറവസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് ബഭാക്കനി ലചേലവഭായ മുഴവന് തുകേയുലാം അനുവദനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
അഭവര്തനിചസ്റ്റ്  ശതീ.  സദഭാനനന്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വനിഷയലാം
REV-T1/223/ 2017-REV നമ്പര് ഫയലനില് നടപടനി തുടരുന്നതുലാം അനുമതനിക്കഭായനി
ധനകേഭാരവ വകുപനികലയസ്റ്റ് അയചനിരനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്. 

പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

251 (1240) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് വര്ക്കല തഭാലൂക്കനില് നഭാവഭായനിക്കുളലാം പഞ്ചഭായത്തനില്
ലലനനഭാകകേഭാണത്തസ്റ്റ്  12  ഏക്കറനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി എനഭായനി എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  ഭൂമനി  അളനതനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എകപഭാള
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തലമുറകേളഭായനി  അവനിലട  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  പടയലാം  ലകേഭാടുക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആ തതീരുമഭാനലാം എന്നഭാണസ്റ്റ് എടുത്തതസ്റ്റ്;

(ഡനി) എകപഭാള പടയലാം ലകേഭാടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലമന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കനില്  നഭാവഭായനിക്കുളലാം  വനികലജനില്
മുന്സര്കവ്വേ  170/11,  1701/55,  3850  എന്നനിവയനില്നനിനലാം  മനിചഭൂമനിയഭായനി
ഏലറടുക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിച  12.91  ഏക്കര് ഭൂമനിയനിലല  നനിലവനിലുള്ള അര്ഹരഭായ
വകേവശക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമഭാനുസൃതലാം പടയലാം നല്കേഭാന് തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
പ്രസസ്തുത  ഭൂമനി  അളന്നസ്റ്റ്  തനിടലപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  ടനി  ആളക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ
നനിയമത്തനിലന്റെ വവവസകേളക്കസ്റ്റ് അനുസൃതമഭായനി പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി) ടനി ഭൂമനിയുലട സര്ലവ്വേ നടപടനി 20-3-2017-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില് 9-11-2016-നസ്റ്റ്

കചേര്ന്ന  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനിലല  നനിലവനിലുള്ള  അര്ഹരഭായ

ഭൂരഹനിതരഭായ വകേവശക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഏലറടുത്ത മനിച ഭൂമനിയനിലല വകേവശക്കഭാരുലട കപരുവനിവരലാം, നനിലവനിലല

വകേവശ വനിസതീര്ണലാം,  സര്കവ്വേ ലസചസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരവങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്

കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമത്തനില്  അനുശഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷകേള  സതതീകേരനിചസ്റ്റ്

കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തഭാലത  അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലതഭാടുപുഴ ഫയര് കസഷനസ്റ്റ് ഭൂമനി

252 (1241) ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാടുപുഴ  ഫയര്  കസഷനസ്റ്റ്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള

സതതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഇടുക്കനി  കേളക്ടര്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

ആയതനിലന്റ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലല  7541/എ 2/16/റവ നമ്പര് ഫയലനില് ഇസൗ വനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇടുക്കനി ജനിലയനില് ലതഭാടുപുഴ തഭാലൂക്കനില് ഫയര്  &  ലറസഡ്യൂ

കസഷന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  മുണക്കലനില്  എലാം.വനി.ലഎ.പനി.യുലട  ഉടമസതയനിലുള്ള

സര്ലവ്വേ നമ്പര് 321/12, 321/13 യനില്ലപട 22 ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം അഗ്നനിരക്ഷ വകുപനിനസ്റ്റ്

വകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  അഭവര്തനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്

ആഭവനര (എഫസ്റ്റ്) വകുപസ്റ്റ് ഇസൗ വകുപനികലയസ്റ്റ് ഫയല് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനികന്മെല് ലഭാന്റെസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കതടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  സര്ക്കഭാരനില്

ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.
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ഇടുക്കനി ജനിലയനില് റവനഡ്യൂ ഉകദവഭാഗസരുലട സലലാംമഭാറലാം

253 (1242) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  മുതല്  ഇതുവലര  എത റവനദ്യു  ഉകദവഭാഗസലര  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിലല വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളനില് നനിനലാം സലലാം മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇവരുലട കപരുലാം
തസനികേയുമുളലപലടയുള്ള വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലര  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്നനിനലാം  മഭാറ്റുവഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം  എലനനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേനിഴകക്ക ചേഭാലക്കുടനി വനികലജനിലല സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയറലാം

254 (1243) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  കേനിഴകക്ക  ചേഭാലക്കുടനി  വനികലജനിൽ  സർക്കഭാർവകേ
കതഭാടുലാം,  കദവസതലാംവകേ ഭൂമനിയുലാം വകേകയറനിയതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് സര്കവ്വേയുലാം ഭൂകരഖയുലാം
വകുപസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ 29-4-2015 നസ്റ്റ് സമർപനിച റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് മധവകമഖലഭാ വനിജനിലന്സസ്റ്റ് ലഡപഡ്യൂടനി കേളക്ടറുലട 4-5-2015-ലല
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടനി വകേകയറലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് മുന് തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടര് എലാം. എസസ്റ്റ്. ജയ
സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2015  ജൂൺ  11-നസ്റ്റ്  ലഭാൻഡസ്റ്റ്  റവനദ്യു  കേമ്മേതീഷണർ  റനികപഭാർടസ്റ്റ്  സമർപനിചതനിനു
കശഷലാം ടനി വകേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം സതതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് നനിലവനിലല തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടര് തയഭാറഭാക്കനിയ
പ്രഭാഥമനികേ  അകനതഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം  സമഗ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം  പകേര്പ്പുകേള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അനുബനമഭായനി* ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  കേകയറലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് മുന് തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടര് എലാം.  എസസ്റ്റ്.  ജയ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിചതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  നടപടനികമത്തനിലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്
ഉള്ളടക്കലാം* ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കേക്ഷനികേലള  28-9-2016,  6-10-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്
വനിചേഭാരണ ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം ബനലപട കരഖകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ) അനുബനമഭായനി* ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

അങ്ങഭാടനി -ലകേഭാറനഭാടസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള പദതനിക്കസ്റ്റ് സലലാം

255 (1244) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്ങഭാടനി-ലകേഭാറനഭാടസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ശുദതീകേരണപഭാന്റസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലനകഗഭാഷവബനിള  പര്കചസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായുളള അനുമതനിയ്ക്കുളള അകപക്ഷ എന്നഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്;  ഇതനിനുള്ള
അനുമതനി ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇനനിയുലാം എലനഭാലക്ക
നടപടനികമങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  സലത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുള്ള  വനില  ഗഭാമപ ഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുലാം
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  വവകുന്നതുമൂലലാം  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വേഹണലാം  അനനമഭായനി
നതീണ്ടുകപഭാകുന്നതു ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അടനിയനരമഭായനി  ഈ സലലാം ലനകഗഭാഷവബനിള  പര്കചസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ,ബനി&ഡനി) അങ്ങഭാടനി-ലകേഭാറനഭാടസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ശുദതീകേരണ  പഭാന്റെസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലപരുലമ്പടനി  വനികലജനിലല  റതീസര്കവ്വേ  നമ്പര്  266/4,  266/5
എന്നനിവയനിലുളലപട  1  ഏക്കര്  സലലാം  ലനകഗഭാഷവബനിള  പര്കചസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലകേഭാറനഭാടസ്റ്റ് ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ അകപക്ഷ 17-6-2016-ല്
ലഭനിചനിരുന.  ഇസൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  സലലാം  എലാം.എല്.എ.-യുലടയുലാം
ലകേഭാറനഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ്  അധനികേഭാരനികേളുലടയുലാം  സഭാന്നനിദവത്തനില്  15-6-2016-ല്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കചേര്ന്ന കയഭാഗലാം, സലലാം ലനകഗഭാകഷവറഡസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ് വവവസയനില് വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജനിലഭാ  കേളക്ടലറ  ചുമതലലപടുത്തനി.  17-6-2016-ല്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  സമര്പനിച
ലപ്രഭാകപഭാസല് 10-5-2017-ല് കൂടനിയ കസറസ്റ്റ് ലലവല് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി, കസറസ്റ്റ്
ലലവല്  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  സലലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  1-6-2017-ലല  സ.ഉ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്  2511/2017/റവ.  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി.  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  17-6-2017-ല് ലഭാന്റെസ്റ്റ്  അകേതനിസനിഷന് ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാനലാംവനില  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  വനിലനനിര്ണയ
റനിക്കഭാര്ഡുകേള ലഭനിചസ്റ്റ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് സലലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ജനിലഭാതല ഭൂമനിവഭാങ്ങല്
കേമ്മേനിറനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  വനില  ലനകഗഭാകഷവറസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്  ലലവല്  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  സലവനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം
സലാംബനനിച വനിശദതീകേരണലാം സമര്പനിക്കഭാന് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലതഭാടുപുഴ - മുടലാം വസസസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിനസ്റ്റ് ഭൂമനി

256 (1245) ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാടുപുഴ  മുടലാം  വനികലജനില് ലലസസസസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കനിനസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്ന
നടപടനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ പദതനിയുലട ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് പ്രകനിയ തതരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാന്
നടപടനി ലലകേലക്കഭാളളുകമഭാ;

(സനി) ആയതുമഭായനി ബനപട ഫയല് ഇകപഭാള ആരുലട ലലകേവശമഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലനിനസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  തടസലാം  എലനന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  21-6-2008-ലല  സ.ഉ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  615/2008/  ലഎ.ഡനി  പ്രകേഭാരലാം
90.82  ഏക്കര്  വസ്തു  ലതഭാടുപുഴ  തഭാലൂക്കനിലല  മുടലാം  വനികലജനില്  മുടലാം  വസസസസ്റ്റ്
പഭാര്ക്കനിനുകവണനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണനി ഉത്തരവഭായനിരുന. ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
22-7-2015-ല്  ജനിലഭാതല  പര്കചസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  കൂടുകേയുലാം  ഭൂവനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭായനി
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എസസ്റ്റ്.എല്.ഇ.സനി.-യുലട  ആദവ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  5-2-2016-ല്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  ചേനില  കേഭാറഗറനികേളക്കസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  വനിലലയക്കഭാള
വളലര ഉയര്ന്ന തുകേ ഡനി.എല്.പനി.സനി.-യനില് വഭാഗഭാനലാം ലചേയതനിനഭാല് 20-6-2016-ലല
എസസ്റ്റ്.എല്.ഇ.സനി. ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിരഭാകേരനിക്കുകേയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്. 

കഭദഗതനി വരുത്തനിയ ലപ്രഭാകപഭാസല് 5-9-2016-നസ്റ്റ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് എസസ്റ്റ്.എല്.ഇ.സനി.-
യുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിരുന. ജനിലഭാതല പര്കചസസ്റ്റ് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ  വനില  വളലര  കൂടുതലഭാലണന്നസ്റ്റ്  14-2-2017-ല്  കൂടനിയ  കസറസ്റ്റ്  ലലവല്
എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ആകേയഭാല്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കനരനില്
സലപരനികശഭാധന നടത്തനി  ലപ്രഭാകപഭാസലനില് സൂചേനിപനിച വനിലകേള പുതനിയ ലപഭാനവനില
നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് വതീണ്ടുലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എല്.ഇ.സനി.-യുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കഭാന് ജനിലഭാ  കേളക്ടലറ  ചുമതലലപടുത്തനി.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  22-6-2017-ല്  എല്.എ  (ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടര്),  എല്.എ.ഒ.
എന്നനിവര് സലപരനികശഭാധന നടതകേയുണഭായനി.  ജനിലഭാ കേളക്ടര് ഡനി.എല്.പനി.സനി.
വനിളനിച്ചുകൂടനി  കഭദഗതനി  വന്നനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി  വനിലയനില്  സലലാം  ഉടമകേളനില്നനിനലാം
സമ്മേതപതലാം  വഭാങ്ങനി  പുതനിയ  ലപ്രഭാകഫഭാര്മ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എല്.ഇ.സനി.ക്കസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഭൂമനിയുലട ഉപഗഹ ചേനിതങ്ങള

257 (1246) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡഭാറഭാബഭാങ്കനില് ലതറഭായ വനിവരലാം കരഖലപടുത്തനിയതനിലനതനിലര പരഭാതനി
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ വകുപസ്റ്റ് സതതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രഭാകദശനികേ നനിരതീക്ഷണ സമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനിയുലട ഉപഗഹ ചേനിതങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനിയുലട  ഉപഗഹ  ചേനിതങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്ന  ഏജന്സനിക്കസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്
ഫതീസസ്റ്റ് ഈടഭാക്കുവഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഏങ്കനില്
എത രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ബനി.പനി.എല്.,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം ഫതീസസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഭൂമനിയുലട ഉപഗഹ ചേനിതങ്ങളക്കുകവണനി ജനങ്ങള നടലാംതനിരനിയുന്ന കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(എഫസ്റ്റ്) വവതവസ ഏജന്സനികേളക്കസ്റ്റ് നഭാളനിതുവലര ലഭനിച അകപക്ഷകേള എത;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഉപഗഹ ഭൂപടലാം  ഇലഭാത്ത സലങ്ങളനില്  പകേരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  എനഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -ജനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

258 (1247) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനഡ്യൂ  വകുപനില് വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേള അടക്കലാം അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) റവനഡ്യൂ ഓഫതീസുകേലള കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിങ്ങനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനലപട  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനിയുലട  123/
എന്/എലാം/റവ/17  നമ്പര് കുറനിപനിലന്റെയുലാം  1350769/ജനി.3/2017/റവ.  നമ്പര് സര്ക്കുലറനിലന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്  മനിന്നല്പരനികശഭാധന  നടതവഭാനുലാം,
പതീരനികയഭാഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടതവഭാനുലാം ആവശവലമങ്കനില് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് തലത്തനില് തലന്ന
അഴനിമതനിവനിമുക്ത  സതഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം   നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഏലതങ്കനിലുലാം
ഉകദവഭാഗസര്  വകേക്കൂലനി/പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  ആവശവലപടുന്നപക്ഷലാം  ആ  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററനിലന്റെയുലാം  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണകററനിലന്റെയുലാം  ലസകടറനികയറനിലന്റെയുലാം  മനനി  ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം  നമ്പരുകേള
മുന്ഗണനഭാകമത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസസ്തുത നമ്പരുകേളനില് ബനലപടുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദശലാം  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസുകേളനില്  പരസവലപടുതന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദശലാം  എലഭാ
റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസുകേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അഴനിമതനിരഹനിത  കസവനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  കേഭാണനിക്കുന്ന  നനിയമവനിരുദ
പ്രവര്ത്തനികേള തടയുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് യഥഭാകമലാം തനിരുവനനപുരലാം ആസഭാനമഭാക്കനി
ദക്ഷനിണ  കമഖല  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  എറണഭാകുളലാം
ആസഭാനമഭാക്കനി  മധവകമഖല  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം
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കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആസഭാനമഭാക്കനി  ഉത്തരകമഖല  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട
കേഭാരവഭാലയവലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററനിലുലാം  ഇന്ലസക്ഷന്
വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് വനിജനിലന്സനിലന്റെ അധനികേഭാരലാം നല്കേനി സതീനനിയര് സൂപ്രണനിലന്റെ കനതൃതതത്തനില്
ഇന്ലസക്ഷന്  &വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  നഭാമകേരണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത  വകുപ്പുകമധഭാവനിയഭായ  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരവഭാലയത്തനില്
ഇന്ലസക്ഷന് ആന്ഡസ്റ്റ് ആഡനിറസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം സബസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനിലല റനിക്കഭാര്ഡുകേള,
രജനിസറുകേള എന്നനിവ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസുകേലള  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറനിലാംഗനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കുന്ന
കേഭാരവലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനിലല ഓണ്വലന് കസവനങ്ങള

259 (1248) ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ഏലതലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള
ഓണ്വലനഭായനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓണ്വലനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചവര്ക്കസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭവമഭാക്കഭാന്
എത ദനിവസലാം കേഭാലതഭാമസലാം വരുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാള ലഭവമഭാകുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി പുനനഃകമതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ  -  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ്റ്റ് :  ലഭാന്റെസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുന്ന  24  ഇനലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ്റ്റ്  പദതനി  വഴനി  ഓണ്വലന്  ആയനി
നല്കേനിവരുന.

സലാംകയഭാജനിത  ഓണ്വലന്  കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ്  : ഭൂമനി  വകേമഭാറവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂ  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുകേള  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങലള  ലവബസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
മുകഖന  പരസരലാം  ബനലപടുത്തനി,  വകേമഭാറലാം  ലചേയലപടുന്ന  ഭൂമനിയുലട
കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ് ഓണ്വലന് മുകഖന സഭാധവമഭാക്കുന.   

ഇ  -  കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്: സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സലാംകയഭാജനിത ഓണ്വലന് കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  വനികലജുകേളനില്  ഓണ്വലന്  വഴനി
ഭൂനനികുതനി ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  2012  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
സമയപരനിധനി പഭാലനിചഭാണസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബനലാം 1*  ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  പ്രകതവകേഭാവശവത്തനിനസ്റ്റ്  എന്ന
വവവസ റദഭാക്കനി ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാധുതഭാ കേഭാലയളവസ്റ്റ്  3 വര്ഷലാം എന്നസ്റ്റ്
കഭദഗതനി വരുത്തനി സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  264/2017/ആര്.ഡനി.  തതീയതനി   4-8-2017  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി പുനര്കമതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി)  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  264/2017/ആര്.ഡനി.  തതീയതനി  4-8-2017-ലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്
അനുബനലാം- II* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളുലട ഡനിജനിവറകസഷന്

260  (1249)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേള  ഡനിജനിറവലസസ്റ്റ്
ലചേയ്തു എന്നസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളുലാം  ഡനിജനിറവലസസ്റ്റ്  ലചേയഭാന്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഡനിജനിറവലകസഷന്
എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂമനിയുമഭായനി  ബനലപട  വനികലജസ്റ്റ്  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  ഡനിജനിവറസസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ബനി.റനി.ആര്.ഡനിജനിവറകസഷന്,  റനി.പനി.ആര്
ഡനിജനിവറകസഷന്  എന്നനിങ്ങലന  ഘടലാംഘടമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ആലകേയുള്ള  1664  വനികലജുകേളനില്  ഇതനിനകേലാം  1243  എണത്തനിലല  അടനിസഭാന
ഭൂനനികുതനി  രജനിസറുകേള  ഡനിജനിവറസസ്റ്റ്  ലചേയ്തുകേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവയുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന  :

നമ്പര് ജനില ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ
വനികലജുകേളുലട എണലാം

(1) (2) (3)

1. തനിരുവനനപുരലാം 100

2. ലകേഭാലലാം 87

3. പത്തനലാംതനിട 56

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(1) (2) (3)

4. ആലപ്പുഴ 62

5. കകേഭാടയലാം 100

6. ഇടുക്കനി 27

7. എറണഭാകുളലാം 73

8. തൃശ്ശൂര് 215

9. പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 88

10. മലപ്പുറലാം 138

11. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 108

12. വയനഭാടസ്റ്റ് 49

13. കേണ്ണൂര് 114

14. കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 26

ആലകേ 1243

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ഭൂകരഖകേള ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ്
വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനിലല അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി രജനിസറുകേള (BTR),  തണകപര്
രജനിസറുകേള  (TPR)  എന്നനിവ ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആലകേയുള്ള 1664 വനികലജുകേളനില് 1243 എണത്തനിലല അടനിസഭാന
ഭൂനനികുതനി രജനിസറുകേളുലാം 450 എണത്തനിലല തണകപര് രജനിസറുകേളുലാം ഇതനികനഭാടകേലാം
ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ്തുകേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത വനികലജുകേളനില് ഓണ്വലന് കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ്, ഇ-
കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലന്റെ  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനികലജുകേളനികലയുലാം
ഭൂനനികുതനി  രജനിസറുകേള,  തണകപര് രജനിസറുകേള എന്നതീ അടനിസഭാന ഭൂകരഖകേള
പൂര്ണമഭായുലാം ഡനിജനിവറസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില് ഫണസ്റ്റ്ഓഫതീസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം

261 (1250) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില് ഫണസ്റ്റ്ഓഫതീസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം
ഇല എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്  ഫണസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണസ്റ്റ്. റവനഡ്യൂ വകുപനിലന്റെ അടനിസഭാനഘടകേമഭായ വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള
നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

മലപ്പുറലാം കേവഭാന്സര് ലസന്റെര് ആന്റെസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ഇന്സനിറഡ്യൂടനിനഭായനി ഭൂമനി

262 (1251) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം കേവഭാന്സര് ലസന്റെര് ആന്റെസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ഇന്സനിറഡ്യൂടനിനസ്റ്റ് പഭാണക്കഭാടസ്റ്റ്
വനികലജനിലല ഇന്ലകേല് എഡഡ്യൂസനിറനിയനില് അനുവദനിച ഇരുപത്തനിയഞ്ചസ്റ്റ് ഏക്കര് ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റവനഡ്യൂ വകുപസ്റ്റ് ഭൂമനി ഏലറടുത്തസ്റ്റ് ആകരഭാഗവ വകുപനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഭാകങ്കതനികേ തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് നഭാളനിതുവലര സതതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ കേളക്ടര് സമര്പനിച ഭൂമനി പതനിവസ്റ്റ് ലപ്രഭാകപഭാസലനിലല നഡ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന് ലഭാന്ഡസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണര് നനിര്കദശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഉണസ്റ്റ്.  കേവഭാന്സര് ലസന്റെറനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിച ഭൂമനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
ഡനി.സനി.-യുലാം  ഇന്ലകേലുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  കേരഭാറനില്  ഉളലപട  ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്.  ടനി  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിച ഭൂമനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് കേവഭാന്സര് ലസന്റെറനിനുലാം മലപ്പുറലാം വനനിതഭാ കകേഭാകളജനിനുലാം
അനുവദനിച  30  ഏക്കര് ഭൂമനി കുറവസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യുലാം ഇന്ലകേലുലാം
തമ്മേനിലുള്ള  കേരഭാര്  പുതുകക്കണതുണസ്റ്റ്.  കേരഭാര്  പുതുക്കനി  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  മഭാകനജര്ക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ഇന്ലകേല്  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  നനിലവനില്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  നനികുതനിയടചസ്റ്റ്  വരുന്നതുമഭായ ഇസൗ ഭൂമനി  റവനഡ്യൂ  വകുപനിനസ്റ്റ്
വകേമഭാറുന്ന/വനിലടഭാഴനിയുന്ന മുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ പതനിവസ്റ്റ് നടപടനി സഭാധവമഭാകുകേയുള്ളൂ.

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില് ഭൂനനികുതനി രജനിസര് സലാംവനിധഭാനലാം

263 (1252) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്  ഭൂനനികുതനി  രജനിസര്  എന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനികുതനി  അടയന്നതനിനസ്റ്റ്  മുന്വര്ഷലത്ത
നനികുതനി രസതീതസ്റ്റ് ഹഭാജരഭാക്കണലാം എന്ന നനിബനന ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഭൂനനികുതനി രജനിസര് ഉലണങ്കനില് മുന്വര്ഷലത്ത രസതീതസ്റ്റ് ഹഭാജരഭാക്കഭാലത
തലന്ന നനികുതനി സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) വസ്തു നനിലവനിലുലാം അകപക്ഷകേലന്റെ ഉടമസതയനിലുലാം വകേവശത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മതനിയഭായ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനിലുലാം,
ഓണ്വലന് മുകഖനയുലാം മുന്വര്ഷലത്ത രസതീതസ്റ്റ് ഹഭാജരഭാക്കഭാലത തലന്ന ഭൂനനികുതനി
അടച്ചുനല്കുനണസ്റ്റ്.  

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില് നനിനള്ള കസവനങ്ങള

264 (1253) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം
എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ഇവലയലഭാലാം
അനനിവഭാരവമഭായുലാം  പ്രസസ്തുത  ഓഫതീസുകേളതലന്ന  നല്കകേണവയഭാകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനഭാവനികധയമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിരനരലാം ബനലപകടണനിവരുന്ന വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനിലല
ജതീവനക്കഭാരനില്  ഗണവമഭായ  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  അഴനിമതനിക്കഭാരുലാം  ജനങ്ങലള  അനഭാവശവമഭായനി
ബുദനിമുടനിക്കുന്നവരുലാം ആലണന്നസ്റ്റ് വവഭാപകേമഭായനി ആകക്ഷപമുള്ള കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനി
ചനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചേക്കനിടപഭാറയനിലുലാം  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  ലവള്ളറടയനിലുലാം
നടന്നതുകപഭാലലയുള്ള  അനനിഷ്ട  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  കവണ്ടുന്ന
സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാന് എടുത്തനിട്ടുള്ള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

405/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില് നനിനലാം  27-4-2017-ല് പുറലപടുവനിച സ.ഉ.
(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  136/2007/ആര്.ഡനി  നമ്പര്  ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം നല്കേനിവരുന. ഇവ കൂടഭാലത മറസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം
നനിര്കദശനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേലളലഭാലാം
വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള മുകഖന തലന്ന നല്കകേണവയഭാകണഭാ എന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അഴനിമതനിരഹനിത  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
റവനഡ്യൂ  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  കേഭാണനിക്കുന്ന  നനിയമവനിരുദമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
തടയുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  യഥഭാകമലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി  ദക്ഷനിണ
കമഖലഭാ  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി
മധവകമഖലഭാ  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  കേഭാരവഭാലയവലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആസഭാനമഭാക്കനി  ഉത്തര
കമഖലഭാ വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  ലഡപഡ്യൂടനി കേളക്ടറുലട കേഭാരവഭാലയവലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത എലഭാ ജനിലഭാ കേളക്ടകററനിലുലാം ഇന്ലസക്ഷന് വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് വനിജനിലന്സനിലന്റെ
അധനികേഭാരലാം നല്കേനി സതീനനിയര് സൂപ്രണനിലന്റെ കനതൃതതത്തനില് ഇന്ലസക്ഷന് ആന്ഡസ്റ്റ്
വനിജനിലന്സസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  നഭാമകേരണലാം  നല്കേനി  പരനികശഭാധന  നടതനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരവഭാലയത്തനിലല  ഇന്ലസക്ഷന്  &  ആഡനിറസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം
സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലല  റനികക്കഭാര്ഡുകേള,  രജനിസറുകേള,  അക്കസൗണ്ടുകേള  എന്നനിവ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  റവനഡ്യൂ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപ്പുമനനിയുലട  123/N/

M/Rev/17 നമ്പര് കുറനിപനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം 1350769/ജനി3/2017/റവ. നമ്പര്

സര്ക്കുലറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില് മനിന്നല് പരനികശഭാധന

നടതവഭാനുലാം  പതീരനികയഭാഡനിക്കല്  പരനികശഭാധന  നടതവഭാനുലാം  ആവശവലമങ്കനില്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്

തലത്തനില്  തലന്ന  അഴനിമതനി  വനിമുക്ത  സതഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  കൂടഭാലത

എലഭാ  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഉകദവഭാഗസര്  വകേക്കൂലനി/പഭാരനികതഭാഷനികേലാം

ആവശവലപടുന്നപക്ഷലാം  ആ  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്

ജനിലഭാ കേളക്ടകററനിലന്റെയുലാം ലഭാന്ഡസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലടയുലാം ലസകകടറനിയറനിലന്റെയുലാം

മനനി  ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം  നമ്പരുകേള  മുന്ഗണനഭാകമത്തനില്  നല്കേനിയുലാം  പ്രസ്തുത

നമ്പരുകേളനില്  ബനലപടുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദശലാം  ഓഫതീസനില്  പരസവലപടുതന്നതനിനുള്ള

നനിര്കദശവലാം എലഭാ റവനഡ്യൂ കേഭാരവഭാലയങ്ങളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുആവശവങ്ങളക്കസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ ഭൂമനി

265 (1254) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുആവശവങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാൻ
കേഴനിയുന്ന റവനഡ്യൂഭൂമനിയുലട വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് വനികലജസ്റ്റ്, സര്ലവ്വേ നമ്പര്, വനിസതീര്ണലാം എന്ന കമത്തനില്
വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി ) കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുആവശവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭായ
ഭൂമനിയുലട വനിവരങ്ങള തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന

വനികലജസ്റ്റ് സര്ലവ്വേ നലാം. വനിസതീര്ണലാം റനിമഭാര്കസ്റ്റ്

പഭാലക്കയലാം 2268 7.5 ഏക്കര് കബഭാടസ്റ്റ് ഇന് 
ലഭാന്ഡസ്റ്റ്

കേഭാരക്കുറനിശ്ശേനി 11  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  35/8
ബനി.25/7 ബനി

0.5 ഏക്കര് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമ്പൂര്ണ
പഭാര്പനിട പദതനി (വലഫസ്റ്റ്
മനിഷന്)-യനികലയസ്റ്റ്
ലപ്രഭാകപഭാസല് ലചേയതസ്റ്റ്.

പറളനി 1 കബഭാക്കസ്റ്റ് 17
സര്കവ്വേ  നമ്പര്
633/6

0.7529 ഏക്കര് ലറയനിന്കഗജസ്റ്റ് എന്ന വനിവര
ണത്തനില് ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

മഭാങ്കുളലാം പഞ്ചഭായത്തനിലല മനിചഭൂമനി കേകയറലാം

266 (1255) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാങ്കുളലാം പഞ്ചഭായത്തനിലല ആനക്കുളത്തനില് സനി.പനി.എലാം.  അനുഭഭാവനികേള
റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ് രൂപ വനില വരുന്ന മനിചഭൂമനി കേകയറനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിചസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ അധനികേഭാരനികേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിചസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വതീലണടുക്കുവഭാന്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനിലല മഭാങ്കുളലാം വനികലജനില് ആനക്കുളത്തസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്
പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം  മനിചഭൂമനിയനിലുലാം  ഉളലപട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  രഭാഷതീയ  സലാംഘടനയുലാം,
മതസലാംഘടനയുലാം അനധനികൃതമഭായനി കേകയറനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആയതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വനികലജസ്റ്റ്/തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള/ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേള വഴനി നല്കുന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

267 (1256) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റവനഡ്യൂ വകുപനില് നനിനലാം 27-4-2007-ലല ജനിഒ (എലാംഎസസ്റ്റ്) 136/ 2007/
ആര്ഡനി നമ്പര് ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം നല്കകേണ  24  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഏലതലഭാലാം,
എത  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  നല്കേണലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  ജനിഒ  (പനി)24/10/04/08/2010-ലല  ഐ.റനി.ഡനി.
നനിഷ്കര്ഷനിച സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഏലതലഭാലാം; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി അകപക്ഷകേര് അടയ്കക്കണ ഫതീസസ്റ്റ്  (അക്ഷയ ഉളലപലട)
എത  ;  പല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചനിത  തുകേകയക്കഭാള  കൂടുതല്  ഫതീസസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എന്തു  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു;  എത  കപരുലട
കപരനില് 2010 നു കശഷലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനികലജസ്റ്റ്/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്ഓഫതീസുകേള/ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേള  വഴനി  നല്കുന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമ പ്രകേഭാരമുള്ള സമയ പരനിധനി എത  ;
ഇതുസലാംബനനിച  23-1-2013-ലല എല്.ആര്.എചസ്റ്റ്.  3/49142/13  പ്രകേഭാരമുള്ള ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തനിയതഭായനി നഭാളനിതുവലര 
ലഭവമഭായ പരഭാതനികേള എത, തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ളവ എത; വനിശദതീകേരണലാം 
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റവനഡ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം 27-4-2007-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)136/2007/
ആര്.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  തഭാലഴ  പറയുന്ന  23-ഇനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  പുറലപടുവനിച
എല്.ആര്.എചസ്റ്റ്.3/49142/11  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  സമയകമലാം
പഭാലനിചസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.
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1. ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ജഭാതനി  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സലാംശയലാം  വരുന്ന
സഭാഹചേരവലാം ഇലഭാത്ത കകേസുകേളനില്  3  ദനിവസത്തനിനകേലാം  (പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗലാം ഒഴനിലകേ )

2. തഭാമസക്കഭാരനഭാലണനള്ള സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (3 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

3. ബന്ധുതത സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (6 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

4. കനറനിവനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5  ദനിവസത്തനിനകേലാം)/ലഡഭാമനിവസല്
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് (3 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

5. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (6 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

6. വകേവശഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

7. തനിരനിചറനിയല് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

8. പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  [ഗസറസ്റ്റ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം വന്നസ്റ്റ്
ആകക്ഷപലാം ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി  (30  ദനിവസലാം)
കേഴനിഞസ്റ്റ് 15 ദനിവസത്തനിനകേലാം]

9. കസഭാളലവന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (15 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

10. ലലഭാകക്കഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

11. കേണ്ലവര്ഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

12. ഡനിപന്റെന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

13. അഗതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

14. കുടുലാംബഭാലാംഗതത സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (6 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

15. മനിശവനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

16. കനഭാണ് റതീ മഭാകരവജസ്റ്റ് സര്ക്കനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

17. വലഫസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

18. വണ് ആന്റെസ്റ്റ് ദനി ലസയനിലാം സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

19. ലപഭാസഷന്  ആന്റെസ്റ്റ്  കനഭാണ്  അറഭാചസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7
ദനിവസത്തനിനകേലാം)

20. വഭാകലതഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്   (15 ദനിവസത്തനിനകേലാം)
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21. വനിധവ/വനിഭഭാരവന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

22. കനഭാണ് കതീമനിലലയര് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്   (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

23. ഇന്ഡനിജന്റെസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (15 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

(ബനി)  4-8-2010-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)24/10/ITD  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്
ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി)  17-10-2013-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  31/2013/ITD ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
അക്ഷയകകേന്ദ്രലാം  മുകഖന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   17  രൂപ  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
ചേഭാര്ജ്ജുലാം  കരഖകേള  സഭാന്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കപലജഭാന്നനിനസ്റ്റ്  2  രൂപ  വതീതവമഭാണസ്റ്റ്
ഇസൗടഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. പല അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം നനിശ്ചനിത ഫതീസനിലനക്കഭാള കൂടുതല് തുകേ
ഇസൗടഭാക്കുന്നതഭായനി  പരഭാതനികേള ഉയര്ന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  എലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കററസ്റ്റ്  ചേഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുവഭാനുലാം രസതീതസ്റ്റ്  നല്കുവഭാനുലാം
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളനില് കൂടുതല് ഫതീസസ്റ്റ് ഇസൗടഭാക്കുന്നതഭായനി ലഭനിച
പരഭാതനിയനില് തഭാലഴ പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്:

1. തനിരുവനനപുരലാം-1  പരഭാതനി  ലഭനിച്ചു.  അകനതഷണലാം  നടത്തനി
അക്ഷയകകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനി.

2. പത്തനലാംതനിട -2 പരഭാതനികേള.  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേര്ശന
നനിര്കദശലാം നല്കേനി.

3. ഇടുക്കനി - 9 പരഭാതനികേള.  എലഭാലാം തതീര്പഭാക്കനി.

4. തൃശ്ശൂര്  -21  കകേന്ദ്രങ്ങളലക്കതനിലര  172  പരഭാതനികേള  ലഭനിച്ചു.
അകനതഷണലാം നടത്തനി  2  ലസന്റെറുകേള റദസ്റ്റ് ലചേയ്യുകേയുലാം ഒരു ലസന്റെറനിനസ്റ്റ്
പനിഴ  ചുമതകേയുലാം ലചേയ്തു.   167  പരഭാതനികേള ഒതതതീര്പനിലൂലട
പരനിഹരനിച്ചു. 2 എണലാം തതീര്പഭാക്കുവഭാന് ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്.

5. പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  -  5  പരഭാതനികേള.  അഞ്ചസ്റ്റ്  പരഭാതനികേളനിലുലാം  അകനതഷണലാം
നടത്തനി ലസന്റെറുകേളക്കസ്റ്റ് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനി.

(ഡനി) 1. ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  -  ജഭാതനി  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സലാംശയലാം വരുന്ന
സഭാഹചേരവലാം  ഇലഭാത്ത  കകേസുകേളനില്  3  ദനിവസത്തനിനകേലാം.
(പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗലാം ഒഴനിലകേ)

2. തഭാമസക്കഭാരനഭാലണനള്ള സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (3 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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3. ബന്ധുതത സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (6 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

4. കനറനിവനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5  ദനിവസത്തനിനകേലാം)/ലഡഭാമനിവസല്
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (3 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

5. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (6 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

6. വകേവശഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

7. തനിരനിചറനിയല് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

8. പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (ഗസറസ്റ്റ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം വന്നസ്റ്റ്
ആകക്ഷപലാം ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനുള്ള സമയപരനിധനി  (30  ദനിവസലാം)
കേഴനിഞസ്റ്റ് 15 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

9. കസഭാളലവന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (15 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

10. ലലഭാകക്കഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

11. കേണ്ലവന്ഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

12. ഡനിപന്റെന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

13. അഗതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

14. കുടുലാംബഭാലാംഗതത സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (6 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

15. മനിശവനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

16. കനഭാണ് റതീ മഭാകരവജസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

17. വലഫസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

18. വണ് ആന്റെസ്റ്റ് ദനി ലസയനിലാം സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

19. ലപഭാസഷന്  ആന്റെസ്റ്റ്  കനഭാണ്  അറഭാചസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7
ദനിവസത്തനിനകേലാം)

20. വഭാകലതഷന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (15 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

21. വനിധവ/വനിഭഭാരവന് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (5 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

22. കനഭാണ് കതീമനിലലയര് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (7 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

23. ഇന്ഡനിജന്റെസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (15 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

24. കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (നനിയമ  തടസകമഭാ  സഭാകങ്കതനികേ
തടസകമഭാ ഇലഭാത്ത കകേസുകേളനില് 40 ദനിവസത്തനിനകേലാം)

(ഇ)  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തനിയതുമഭായനി ബനലപട ആലകേ
34  പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുകേയുലാം എലഭാത്തനിലുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പത്തനലാംതനിട-  3,  ആലപ്പുഴ-  2,  കകേഭാടയലാം-  3,  എറണഭാകുളലാം-  3,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്-  8,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്- 15 എന്നനിങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ് ലഭനിച പരഭാതനികേള.
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കബപ്പൂര് തുറമുഖ വനികേസനലാം

268 (1257) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര് തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനഭായനി കബപ്പൂര് കകേഭാവനിലകേത്തനിലന്റെ ഭൂമനി
ലനകഗഭാകഷവറഡസ്റ്റ്  പര്കചസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  B2/44020/2017,  B2/655251/2016,  B2/
6008/2015 എന്നതീ ഫയലുകേള റവനഡ്യൂ വകുപനില് ഉള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലുകേളനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനില്  അസഭാധഭാരണമഭായ
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഫയലുകേളനില് അടനിയനരമഭായനി തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കബപ്പൂര് തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനഭായനി 3.83 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുവഭാന്
10-5-2013-ലല സ.ഉ.(സഭാധ.)നമ്പര്  2680/2013/റവ ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  79.90  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം  അകേതനിസനിഷനനില്  നനിന്നസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കണലമന്ന തുറമുഖ വകുപസ്റ്റ് ഡയറക്ടറുലട അഭവര്തനയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  ലഭവമഭാക്കനിയ  പുതുക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  (3.19  ഏക്കര്)  19-9-2016-ല്  കൂടനിയ
സലാംസഭാനതല എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയ്ക്കുലാം അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുമഭായനി
സമര്പനിചനിരുന. ജനിലഭാതല സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ വനില വളലര കൂടുതലഭായതനിനഭാല് ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  കനരനിടസ്റ്റ്  സലപരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  സമര്പനിക്കുവഭാന്
ആവശവലപടുകേയുണഭായനി. ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജനിലഭാ കേളക്ടര് പുതുക്കനിയ
ലപ്രഭാകപഭാസല്  മതവബനന  തുറമുഖവകുപനിനസ്റ്റ്  28-3-2017-ല്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
ലപ്രഭാകപഭാസല് മതവബനന തുറമുഖവകുപനില് നനിന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭായ ശനിപഭാര്ശകയഭാടു
കൂടനി ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  SLEC-യനില് ഉളലപടുത്തനി നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി &സനി) B2/44020/2014 നമ്പര് ഫയലനില് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേന് ആത്മഹതവ ലചേയ്യുവഭാന് ഇടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്
അകനതഷണ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

269 (1258) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേമ്പകനഭാട  വനികലജഭാഫതീസനില്  കേര്ഷകേന്  ആത്മഹതവ  ലചേയ്യുവഭാന്
ഇടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരവലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  അകനതഷണലാം  നടത്തനിയ  റവനഡ്യൂ  അഡതീഷണല്
ചേതീഫസ്റ്റ് ലസകടറനിയുലട അകനതഷണ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) റനികപഭാര്ടനില് ആലരഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് കുറക്കഭാലരന്നസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലചേമ്പകനഭാട  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസറഭായ  ശതീ.  സണനി  പനി.  എ.,  ലകേഭായനിലഭാണനി
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തഹസനില്ദഭാര്  ശതീമതനി  റലാംല  എന്നനിവരുലട  ഭഭാഗതനനിനലാം  വതീഴ്ചയുണഭായതഭായനി
പ്രഭാഥമനികേ  പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനില്  പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  മുന്  വനികലജസ്റ്റ്  അസനിസന്റെഭായനിരുന്ന  ശതീ.  സനിലതീഷസ്റ്റ്  കതഭാമസനിനസ്റ്റ്  സലാംഭവവമഭായനി
കനരനിടസ്റ്റ്  ബനമുള്ളതഭായനി  കേലണത്തഭാന്  കേഴനിഞനിടനിലഭാലയനലാം  റനികപഭാര്ടനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  മുന്  വനികലജസ്റ്റ്  അസനിസന്റെഭായ  ശതീ.  സനിലതീഷസ്റ്റ്  കതഭാമസസ്റ്റ്,  നനിലവനില്
ലചേമ്പകനഭാടസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  ആയനിരുന്ന ശതീ.  സണനി.  പനി.  എ.  എന്നനിവലര
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  അകനതഷണവനികധയമഭായനി  കസവനത്തനില്  നനിനലാം
സലസന്ഡസ്റ്റ് ലചേയ്യുകേയുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ലകേഭായനിലഭാണനി, തഭാലൂക്കസ്റ്റ് തഹസനില്ദഭാരഭായ
ശതീമതനി  എന്.  റലാംലയസ്റ്റ്  എതനിലര  കേഠനിന  ശനിക്ഷയ്ക്കുള്ള  കുറപതലാം  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ
കേമ്മേതീഷണകററനില് നനിനലാം പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മൂന്നഭാര് കേകയറലാം ചേര്ച ലചേയ്യുവഭാന് മുഖവമനനിതല കയഭാഗലാം

270 (1259) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാര്  കേകയറലാം  ചേര്ചലചേയ്യുവഭാന്  ജൂവല  1-നസ്റ്റ്  മുഖവമനനികയഭാഗലാം
വനിളനിചനിരുകന്നഭാ;  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഒരു  പ്രകതവകേ  വനിഷയലാം  ചേര്ചലചേയ്യുവഭാനഭാകണഭാ  പ്രസ്തുത
കയഭാഗലാം വനിളനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കയഭാഗലാം കചേകരണതനിലലന്നസ്റ്റ് കേഭാണനിചസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ മനനി മുഖവമനനിക്കസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ; എങ്കനിൽ വനികയഭാജനിപനിനുളള കേഭാരണലാം എനഭായനിരുന;

(സനി) മൂന്നഭാര് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനസ്റ്റ് സമതീപമുളള 22 ലസന്റെസ്റ്റ് സലവലാം ലകേടനിടവലാം
കുത്തകേപഭാടചേടലാം ലലാംഘനിചതനിനഭാല് ഒഴനിയണലമന്നസ്റ്റ് കേഭാണനിചസ്റ്റ് ജൂണ് 9 നസ്റ്റ് കദവനികുളലാം
സബ്കേളക്ടര്  കേകയറക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനികന്മെല്
എനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു ; സലലാം ഒഴനിപനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ് മുതല്കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല ഭൂപ്രശങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് 2017 ജൂവല
1-നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  മൂന്നഭാര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്  സമതീപമുള്ള  22  ലസന്റെസ്റ്റ്   സലവലാം  ലകേടനിടവലാം
കുത്തകേപഭാട  ചേടലാം  ലലാംഘനിചതനിനഭാല്  ഒഴനിയണലമന്നസ്റ്റ്  കേഭാണനിചസ്റ്റ്  ജൂണ്  9-നസ്റ്റ്
കദവനികുളലാം സബസ്റ്റ് കേളക്ടര് കേകയറ കേക്ഷനിക്കസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടനില. ലകേ.ഡനി.എചസ്റ്റ്.
വനികലജനില്  സര്കവ്വേ  62/10  സനി-യനില്ലപട  കുത്തകേപഭാട  ഭൂമനിയനിലല  അനധനികൃത
കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കദവനികുളലാം  തഹസനില്ദഭാര്  9-6-2017-ല്  കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം 'സനി സനി കഫഭാലാം' കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. ഇസൗ
ഒഴനിപനിക്കല്  നടപടനിലക്കതനിലര  ശതീ.  വനി.  വനി.  കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
വഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  WP(C)19733/17-ാം  നമ്പരഭായനി  ഫയല്  ലചേയ  റനിടസ്റ്റ്
ഹര്ജനിയനില്  4-7-2017-ല്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭായനി  വനിധനിയുണഭായനിട്ടുള്ളതുലാം
വകേവശകേക്ഷനി കേകയറ ഭൂമനിയുലാം തന്നനിലനിരുപഭായതുലാം വഭാണനിജവ ആവശവത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ  ലകേടനിടവലാം  ഒഴനിഞകപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
വഹകക്കഭാടതനി മൂന്നസ്റ്റ് മഭാസലത്ത കസഭാപഭാധനികേ സഭാവകേഭാശലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കലുമഭായനി ബനലപട സലലാംമഭാറലാം

271 (1260) ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി ജനിലയനില് സബസ്റ്റ്  കേളക്ടറുളലപലടയുളള ചേനില റവനഡ്യൂ  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കലുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  സലലാം  മഭാറലാം  നൽകേനിലയന്ന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  എനനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ് കേളക്ടര്ക്കുലാം റവനഡ്യൂ
ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം സലലാംമഭാറലാം നൽകേനിയതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സബസ്റ്റ് കേളകറുലട സലലാംമഭാറത്തനിനുകശഷലാം എത ഏക്കര് ഭൂമനി സര്ക്കഭാര് തനിരനിച്ചു
പനിടനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഭരണപരമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണസ്റ്റ് ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല കദവനികുളലാം
സബ്കേളക്ടലറ മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം സലലാംമഭാറനിയതസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഉടുമ്പന്കചേഭാല തഭാലൂക്കനിലല ചേനിന്നക്കനഭാല് വനികലജനില് മുമ്പസ്റ്റ്  കേകയറലാം
ഒഴനിപനിചസ്റ്റ്  തനിരനിലകേലയടുത്ത  13  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനിയനില്  വതീണ്ടുലാം  അനധനികൃത  കേകയറലാം
ശദയനില്ലപടതനിനഭാല് ടനി അനധനികൃത പ്രകവശനലാം ഉടുമ്പന്കചേഭാല തഹസതീല്ദഭാര്
മുഖഭാനനിരലാം ഒഴനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനില് ലകേ.ഡനി.എചസ്റ്റ്.  വനികലജനില്
മൂന്നസ്റ്റ്  കകേസുകേളനിലഭായനി  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുള്ള അനധനികൃത ലചേറുകേനിട കേകയറങ്ങള
സമ്മേറനിയഭായനി ഒഴനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം വനിസതീര്ണലാം തനിടലപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണസ്റ്റ്.

മൂന്നഭാര് കേകയറലമഭാഴനിപനിക്കല്

272 (1261) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാര്  കേകയറലമഭാഴനിപനിക്കല്  നടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;  കേകയറ
ലമഭാഴനിപനിക്കല് നടപടനി നനിര്ത്തനിവകചഭാ;

(ബനി) ഇവനിലട എത കേകയറങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുലണന്നഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
ഇതസ്റ്റ്  ഏലതഭാലക്ക  എനലാം  ആലരഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്  സലലാം  കേകയറനിയലതനലാം  വനിവനിധ
സലത്തനിലന്റെ  കപരുലാം,  ആളക്കഭാരുലട  അഡസ്സുലാം  സഹനിതലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നഭാളനിതുവലര എത കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിചസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
കേകയറനിയവരുലട കപരുലാം അഡസസ്തുലാം സഹനിതലാം ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  മൂന്നഭാര്  കേകയറലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മുന്  സബ്കേളക്ടര്  എലനങ്കനിലുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മുഖലാം  കനഭാക്കഭാലത  കേകയറക്കഭാലര  ഒഴനിപനിക്കഭാന്  സതവസനമഭായ  അടനിയനര
നടപടനികേള ഉടന് സതതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലല കേകയറലമഭാഴനിപനിക്കല് നടപടനികേള ലകേ.ഡനി.എചസ്റ്റ്
ആക്റ്റനിലന്റെയുലാം ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് തുടര്നവരുന.
ഭൂസലാംരക്ഷണ നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവചനിടനിലഭാത്തതുലാം സലപരനികശഭാധനകേള, കരഖഭാ
പരനികശഭാധനകേള എന്നതീ തുടര്നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചസ്റ്റ് കപഭാരുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനികന്മെലുള്ള  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
വസ്തുനനിഷവലാം,  കൃതവവമഭായ വനിവരങ്ങള കശഖരനിചസ്റ്റ്  കകഭാഡതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
സല പരനികശഭാധനകേള,  കരഖഭാ  പരനികശഭാധനകേള എന്നനിവ സമയബനനിതമഭായനി
നടത്തനി കേകയറക്കഭാരുലട കപരുവനിവരങ്ങളുലാം ഭൂമനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം സഹനിതമുള്ള
സമഗമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തഹസതീല്ദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം,  വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്നതുലാം അനനിമ പടനികേ
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണസ്റ്റ്.
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(സനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഇടുക്കനി ജനിലയനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
കേകയറനിയനിട്ടുള്ളതഭായ  83  കകേസുകേളനിലഭായനി  155.5155  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  തനിരനിചസ്റ്റ്
പനിടനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  മൂന്നഭാര്  കമഖലയനില്ലപട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുള്ള അനധനികൃത
കേകയറക്കഭാര്  പലരുലാം  കേകയറനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  അനധനികൃതമഭായനി  ലഷഡസ്റ്റ്
വയ്ക്കുകേയുലാം,  കൃഷനി  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന്നതുലാം  കേകയറലമഭാഴനിപനിക്കുവഭാന്  ലചേല്ലുന്ന
സമയങ്ങളനില്  പ്രസ്തുത  സലത്തസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള
കേകയറങ്ങള  സമ്മേറനിയഭായനി  ഒഴനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാലുലാം  ഒഴനിപനിക്കല്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച  എലഭാ  കകേസുകേളുലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കപരുലാം  കമല്  വനിലഭാസവലാം  സഹനിതമുള്ളതഭായ
പൂര്ണമഭായ ഒരു പടനികേ കകഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ് സൂക്ഷനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  മൂന്നഭാര് കേകയറലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മുന് സബസ്റ്റ് കേളക്ടറുലട റനികപഭാര്ലടഭാനലാം
തലന്ന സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭായനിടനില.

(ഇ)  1971-ലല  കേണന്  കദവന്  മലകേള  (ഭൂമനി  വതീലണടുക്കല്),  1957-ലല
കകേരളഭാ ഭൂസലാംരക്ഷണലാം എന്നതീ നനിയമങ്ങളുകടയുലാം ചേടങ്ങളുകടയുലാം, 2008-ലല കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമ  (കഭദഗതനി  2009)  പ്രകേഭാരമുള്ള  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേളുലടയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില് അനധനികൃത കേകയറലമഭാഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

മൂന്നഭാറനിലല ഭൂമനി കേകയറലാം

273 (1262) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂന്നഭാറനിൽ ഒരു എലാം.എല്.എ. കേകയറനിയതഭായനി ആകരഭാപനിക്കലപടുന്ന ഭൂമനി
സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചസ്റ്റ്  പനിടനിയഭാന്  നഭാളനിതുവലര  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.  പ്രസ്തുത കമഖലകേളനില്  എത ഏക്കര് ഭൂമനി  കേകയറനിയനി

ട്ടുലണന്നഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേണക്കസ്റ്റ്;  ഇതനിലന സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കദവനികുളലാം,  ഇടുക്കനി

സബസ്റ്റ്  കേളക്ടര്മഭാരുകടകയഭാ  മകറലതങ്കനിലുലാം  ഉന്നത ഉകദവഭാഗസരുലടകയഭാ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  വതീടസ്റ്റ്  ഇരനിക്കുന്ന  സലവലാം  കേകയറഭൂമനിയഭായനി

കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലവളനിലപടുതകമഭാ;

ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവലര എനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു?
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ഉത്തരലാം

(എ) മൂന്നഭാറനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി എലാം.എല്.എ. കേകയറനിയതഭായുള്ള ആകരഭാപണവമഭായനി
ബനലപട ഭൂമനിയുലട പടയത്തനിലല സര്ലവ്വേ നമ്പറഭായ 843/എ 912 എന്നസ്റ്റ് തനിരുത്തനി
നല്കേണലമന്നസ്റ്റ് ആവശവലപടസ്റ്റ് ഇടുക്കനി ജനിലഭാ കേളക്ടര് മുമ്പഭാലകേ LRJ3-53305/11-ാം
നമ്പറഭായനി  ശതീ.  രഭാകജന്ദ്രന് എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  24-3-2012-ലല
സനി4-45257/10-ാം നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം തള്ളനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ആയതനിലനതനിരഭായനി
ബഹുമഭാനലപട  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര് മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അപതീല്
അകപക്ഷയനില് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  ശതീ.  എസസ്റ്റ്.  രഭാകജന്ദ്രന്,  എലാം.എല്.എ.
ഫയല് ലചേയ  WP(C)7296/15-ാം നമ്പറഭായുള്ള റനിടസ്റ്റ്  ഹര്ജനിയനികന്മെലുള്ള കകേഭാടതനി
നടപടനികേള ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനിയുലട  ഡനിവനിഷന് ബഞ്ചസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേയുള്ള
OP(C)-1076/13-ാംനമ്പര്  കകേസസ്റ്റ്  തതീര്പഭായതനിനുകശഷലാം  തുടരുന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ്
18-6-2015-ല് ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനി ഇടക്കഭാല ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  വതീടസ്റ്റ്  ഇരനിക്കുന്ന സലവമഭായനി  ബനലപട പടയത്തനിലന്റെ
സഭാധുത  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  ഇസൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട കകേരള വഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേയുള്ള കകേസുകേളനികന്മെലുള്ള തുടര്നടപടനികേളുലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കകേരളത്തനിലല സബസ്റ്റ് തഭാലൂക്കുകേള

274 (1263) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് എത സബസ്റ്റ് തഭാലൂക്കുകേള ഉലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇവനിലട എത ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതസ്റ്റ് ;

(സനി)  സബസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേള  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ;

(ഡനി) ഇവ തഭാലൂക്കുകേളഭാക്കുവഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശ നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ഇ) തഹസനില്ദഭാര് നല്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നല്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം സബസ്റ്റ്
തഭാലൂക്കഭാസഭാനലത്ത ലഡപഡ്യൂടനി തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിച
കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് ഒരു സബസ്റ്റ് തഭാലൂക്കഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഏകേ സബസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കഭായ  കുനമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  നനിലവനില്  5
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.

(സനി&ഡനി) സബസ്റ്റ് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണ
നയനിലനില.

(ഇ) പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് തനിമനിരനി വനികലജനില് മനിചഭൂമനിയുലട പടയലാം നല്കേഭാന് നടപടനി

275 (1264) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി പ ഞ്ചഭായത്തനില് ഉളലപട തനിമനിരനി
വനികലജനില് വകേമഭാറലാം ലചേയ്തുകേനിടനിയ മനിചഭൂമനിയുലട പടയലാം നൽകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
വവകുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില്ലപട  കുറച്ചുകപര്ക്കസ്റ്റ്  പടയലാം
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കുകൂടനി പടയലാം നല്കേഭാന്
എകപഭാള കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,  കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി  പഞ്ചഭായത്തനിലുളലപട  തനിമനിരനി  വനികലജനില്
അകേഭാല വകേമഭാറലാം സഭാധൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുള്ളവരുലട വകേമഭാറലാം സലാംബനനിച കരഖകേള കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ്റ്റ്
തഭാലൂക്കഭാഫതീസനില് വചസ്റ്റ് അദഭാലത്തസ്റ്റ് നടത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
വനികലജസ്റ്റ് ആഫതീസര് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. ആയതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭായനിടനില.

മൂന്നഭാറനിലല അനധനികൃത കേകയറലാം

276 (1265) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  അനധനികൃത  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  മൂന്നഭാർ  കേകയറ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ഇച്ഛഭാശക്തനി
കവണലമന്നസ്റ്റ് കകേരള വഹകക്കഭാടതനി നടത്തനിയ പരഭാമര്ശലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഈ പരഭാമര്ശത്തനിനസ്റ്റ് അടനിസഭാനമഭായ വസ്തുത എനഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മൂന്നഭാറനിലല  ലസൗലഡയനില്  കഹഭാലാം  കസയുലാം  22 ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനിയുലാം  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കുവഭാനുളള  നടപടനിയസ്റ്റ്  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഇതനിനകേലാം  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മൂന്നഭാര് വനിഷയലാം ചേര്ചലചേയ്യുവഭാന് മുഖവമനനി കയഭാഗലാം വനിളനിചനിരുകന്നഭാ;
പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനങ്ങള മൂന്നഭാറനിലല അനധനികൃത കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഹഭായകേമഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  മൂന്നഭാര്  കമഖലയനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനികന്മെലുള്ള
അനധനികൃത കേകയറങ്ങള കദവനികുളലാം സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനസ്റ്റ് കേതീഴനില് വരുന്ന കദവനികുളലാം
ഉടുമ്പന്കചേഭാല തഭാലൂക്കസ്റ്റ് തഹസതീല്ദഭാര്മഭാരുലാം ബനലപട വനികലജസ്റ്റ് ആഫതീസര്മഭാരുലാം
1971-ലല കേണന് കദവന് മലകേള  (ഭൂമനി  വതീലണടുക്കല്),  1957-ലല കകേരളഭാ  ഭൂമനി
സലാംരക്ഷണലാം  എന്നതീ  നനിയമങ്ങളുകടയുലാം  ചേടങ്ങളുലടയുലാം,  2008-ലല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം (കഭദഗതനി 2009) പ്രകേഭാരമുള്ള ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളുകടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില്
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. ലകേ.ഡനി.എചസ്റ്റ്. വനികലജനിലല സര്കവ്വേ നമ്പര് 62/10 സനി-യനില്ലപട
22  ലസന്റെസ്റ്റ് കുത്തകേപഭാട ഭൂമനിയനിലല അനധനികൃത കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
റവനഡ്യൂ വകുപസ്റ്റ് സതതീകേരനിച ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേളലക്കതനിരഭായനി ശതീ.
വനി.  വനി.  കജഭാര്ജസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട കകേരള വഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ ഫയല് ലചേയ
WP(C)19733/17-ാം നമ്പര് റനിടസ്റ്റ് ഹര്ജനിയനികന്മെല് 4-7-2017-ലുണഭായനിട്ടുള്ള വനിധനിനവഭായത്തനില്
കേകയറഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ഇച്ഛഭാശക്തനി കവണലമന്നസ്റ്റ് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേകയറഭൂമനിയുലാം  തന്നനിലുള്ള  ലകേടനിടവലാം  ഒഴനിഞകപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട
കകേരള വഹകക്കഭാടതനി മൂന്നസ്റ്റ് മഭാസലത്ത കസഭാപഭാധനികേ സഭാവകേഭാശലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  മുഖവമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത ഉന്നതതലകയഭാഗത്തനില് എലഭാ അനധനികൃത
കേകയറങ്ങളുലാം നനിയമഭാനുസൃതലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് ആത്മഹതവലചേയ കേര്ഷകേലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്
സഹഭായലാം

277 (1266) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ലചേമ്പഭാകനഭാട വനികലജനിലല ആത്മഹതവലചേയ
കജഭായനി  എന്ന  കേര്ഷകേലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  സഹഭായലാം  നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കജഭായനിയുലട  കുടുലാംബത്തനില്  ഒരലാംഗത്തനിനസ്റ്റ്  കജഭാലനി  നല്കേണലമന്ന
ആവശവലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(സനി)  കജഭായനിയുലട  മരണലാം  സലാംബനനിച  റവനഡ്യൂ  അഡതീഷണല്  ചേതീഫസ്റ്റ്
ലസകടറനിയുലട അകനതഷണ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) റനികപഭാര്ടനിലല കേലണത്തലുലാം നനിഗമനങ്ങളുലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 21-6-2017-നസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ലചേമ്പകനഭാട വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസനില് വചസ്റ്റ്
മരണലപട കജഭായനി എന്ന ലകേ. ലജ. കതഭാമസനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിലന്റെ വഭായ്പഭാ ബഭാധവത
തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി (ചേക്കനിടപഭാറ സഹകേരണ ബഭാങ്കനില് നനിനലാം 13,16,856 രൂപയുലാം
പൂഴനികത്തഭാടസ്റ്റ്  യൂണനിയന് ബഭാങ്കനില് നനിനലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ  3,31,346  രൂപയുലാം)
ആലകേ  16,48,202  രൂപ  (പതനിനഭാറസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി നഭാല്പത്തനിലയടഭായനിരത്തനി ഇരുനൂറനി
രണസ്റ്റ് രൂപ)  മുഖവമനനിയുലട ദുരനിതഭാശതഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആത്മഹതവ ലചേയ കജഭായനി എന്ന ലകേ.  ലജ.  കതഭാമസനിലന്റെ ഭഭാരവയഭായ
ശതീമതനി കമഭാളനി കതഭാമസനിലന്റെ കപരനില് കേരലാം ഒടുക്കനി നല്കേണലമന്ന 24-5-2016-ലല
തഹസനില്ദഭാരുലട ഉത്തരവസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസറഭായ ശതീ.  സണനി.  പനി.  എ.  പഭാലനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്
ശതീമതനി  കമഭാളനി  കതഭാമസനിലനയുലാം  ടനിയഭാളുലട  ഭര്ത്തഭാവഭായ  ശതീ.  ലകേ.ലജ.  കതഭാമസനികനയുലാം
മഭാനസനികേമഭായനി  തളര്ത്തനി.  ഏകതഭാ  ബഭാഹവ സതഭാധതീനത്തനിനസ്റ്റ്  വശലാംവദനഭാവകേയുലാം,
പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ്  അവനിടലത്ത  മുന്  ലസഷവല്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  ആയനിരുന്ന ശതീ.  സനിലതീഷസ്റ്റ്
കതഭാമസനിലന്റെ  ഇടലപടലുമഭാണസ്റ്റ്  കമലുകദവഭാഗസലര  ധനിക്കരനിക്കഭാന്  കേഭാരണമഭായതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് കേഭാണുന. എന്നഭാല് ഇക്കഭാരവത്തനില് ശതീ. സനിലതീഷസ്റ്റ് കതഭാമസനിലന്റെ കനരനിട്ടുള്ള
പങ്കസ്റ്റ് കരഖകേള പരനികശഭാധനിചതനില് കേലണത്തഭാന് കേഴനിഞനിടനില. വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസറഭായ ശതീ.
പനി. എ. സണനിലയയുലാം ശതീ. സനിലതീഷസ്റ്റ് കതഭാമസനിലനയുലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര് 22-6-2017-നസ്റ്റ്
സലസന്ഡസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  24-5-2016-നസ്റ്റ്  തഹസനില്ദഭാരുലട  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നടപഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ്
വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  തുടര്നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിടനില.  എന്നതനിനഭാല്  പനിന്നതീടസ്റ്റ്
നനിയമനിതയഭായ തഹസനില്ദഭാര്ലക്കതനിലര  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര് അചടക്ക
നടപടനി സതതീകേരനികക്കണതുണസ്റ്റ്.

ചേടങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം

278 (1267) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനദ്യു  വകുപനിലന  സലാംബനനിച  ചേടങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിലല
കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റവനദ്യു വകുപസ്റ്റ് പുറലപടുവനിക്കഭാനുള്ള ചേടങ്ങളുലടയുലാം ചേടങ്ങളുലട കഭദഗതനികേളുലടയുലാം
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നടപടനികമങ്ങള കവഗത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് ലപന്റെനിലാംഗനിലുള്ള ചേടങ്ങള
വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) 1964-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവസ്റ്റ് ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുതന്ന വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  വരുകത്തണതഭായനിട്ടുള്ള  കകേസുകേളനില്  കവഗത്തനില്
തലന്ന നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത ആലകേ ഭൂമനി

279(1268) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ആലകേ ഭൂമനി  എത;  ഇതനില് റവനദ്യു ഭൂമനി  (സര്ക്കഭാര്/
വവക്തനികേളക്കവകേഭാശലപടതസ്റ്റ്),  മനിചഭൂമനി,  പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി,  വനഭൂമനി  എത എന്നസ്റ്റ്
ഇനലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഭൂമനികേളനില് എത അളവസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി,  മനിചഭൂമനി,  വനഭൂമനി,
കകേരളപനിറവനിക്കു മുമ്പസ്റ്റ് വകേക്കലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനി തുടങ്ങനിയവ ലതീസനിനുലാം മറ്റുനടപടനി
കമങ്ങളനിലൂലടയുലാം വവക്തനികേള/സഭാപനങ്ങള  (അലഭാതുള്ളവ ഉളലപലട)  വകേവശലാം
വചസ്റ്റ് അനുഭവനിച്ചുവരുന; (TATA Tea ഉളലപലടയുള്ള സഭാപനങ്ങളുകടതുലാം) എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അത്തരലാം ഭൂമനിയനില് ലതീസസ്റ്റ്  നലനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഭൂമനി  എത,  ലതീസസ്റ്റ്  നനിരക്കസ്റ്റ്
എത  തുകേ,  ലതീസസ്റ്റ്  അടയ്ക്കുന്നതനില്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനു  ലഭനികക്കണതഭായുള്ള
തുകേ (നനിലവനികലതസ്റ്റ്) എത എനലാം ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി ലമചലപടുത്തഭാനഭായനി ലതീസസ്റ്റ് പനിരനിവസ്റ്റ് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം,
ലതീസസ്റ്റ് അടയഭാത്ത ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാനുമഭായനി എന്തു നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
405/2020
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സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയറനി പഭാറ ഖനനലാം

280(1269) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനിൽ  സർക്കഭാർ  ഭൂമനി  കേകയറനി  പഭാറ  ഖനനലാം  നടതന്ന  കേഭാരവലാം

ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സബസ്റ്റ് കേളക്ടറഭായനിരുന്ന ശതീ. ശതീറഭാലാം ലവങ്കനിടരഭാമന് ഐ.എ.എസസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ്

സലാംബനനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇല.  ഉടുമ്പന്കചേഭാല  തഭാലൂക്കനിലല  പഭാറഖനനലാം  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടഭാണസ്റ്റ്

ശതീ. ശതീറഭാലാം ലവങ്കനിടരഭാമന് ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്. സമര്പനിചതസ്റ്റ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയറലാം

281(1270) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതകേഭാരവ  വവക്തനികേൾ  സർക്കഭാർഭൂമനി  കേകയറനിയതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  2015,  2016

വര്ഷങ്ങളനിൽ  ലഭാൻഡസ്റ്റ്  റവനദ്യു  കേമ്മേതീഷണർ  എത  അകനതഷണ  റനികപഭാർട്ടുകേൾ

വതീതലാം സമർപനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഏലതലഭാലാം കകേസുകേളനിലഭാണസ്റ്റ് റനികപഭാർടസ്റ്റ് നൽകേനിയതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  2017  ജൂൺ  31  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില്  എത

അകനതഷണ  റനികപഭാർട്ടുകേൾ  സമർപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഏലതലഭാലാം  കകേസുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  റനികപഭാർടസ്റ്റ്

നൽകേനിയതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സതകേഭാരവ വവക്തനികേള സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയറനിയതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്  2015,

2016  വര്ഷങ്ങളനില് ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  8  അകനതഷണ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന:
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നമ്പര് ഫയല് നമ്പര് വനിഷയലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

നല്കേനിയ

തതീയതനി

1. LRK3/29491/15 തനിരുവനനപുരലാം  പഭാറശ്ശേഭാല  വനികലജനില്

നഭാഷണല് വഹകവ സര്കവ്വേ നമ്പര്

381-ലല കേകയറലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് 

13-1-2016

2. LRK3/524/16 തനിരുവനനപുരലാം  മഭാറനല്ലൂര്  വനികലജനില്

ഭൂമനി കേകയറനി എന്ന ആകരഭാപണലാം

7-1-2016

3. LRK4/19290/14 തൃശ്ശൂര് ചേഭാലക്കുടനി കേനിഴകക്ക ചേഭാലക്കുടനി

വനികലജസ്റ്റ് സര്കവ്വേ നമ്പര് 680/1, 681/1

അനധനികൃത കേകയറലാം

17-6-2015

4. LRK4/7319/15 എറണഭാകുളലാം കേണയന്നൂര് തൃക്കഭാക്കര

കതഭാടസ്റ്റ് പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ് കേകയറലാം

5-11-2015

5. LRK4/17373/14 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  മലമ്പുഴ  ഇറനികഗഷന്

വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരന് ശതീ.  മൂസ

സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  കേകയറനിയതസ്റ്റ്

സലാംബനനിചസ്റ്റ്

29-2-2016

6. LRK4/30380/14 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചേക്കനിടപഭാറയനിലല

അനധനികൃത കേകയറലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്

10-4-2015

7. LRK4/961/15 എറണഭാകുളലാം  -  ഹനഫസ്റ്റ് മുസതീലാം  ജമഭാ

അത്തസ്റ്റ് പള്ളനി കേകയറലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്

7-5-2016

8. LRK4/30358/09 എറണഭാകുളലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ്

മതീനമ്പഭാറ  വനികലജസ്റ്റ്  പഭാറ  കലഭാബനികേളുലട

കേയനില്നനിനലാം  200  ഏക്കര്  തരനിശ്ശേസ്റ്റ്

ഭൂമനി സലാംരക്ഷണലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്

23-4-2016

(ബനി) 2017 ജൂണ് 30 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ലഭാന്ഡസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണര്
4 അകനതഷണ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴ
ലകേഭാടുക്കുന: 
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നമ്പര് ഫയല് നമ്പര് വനിഷയലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നല്കേനിയ
തതീയതനി

1. LRK3/51118/16 ലകേഭാലലാം ജനില തനിരുമുലഭാവഭാരലാം സമുദ്ര
സഭാന ഘടത്തനിലല കേകയറലാം 

5-6-2017

2. LRK3/12090/17 തനിരുവനനപുരലാം-വര്ക്കല  അനധനികൃത
കേകയറലാം

29-5-2017

3. LRK4/15488/17 എറണഭാകുളലാം-കേണയന്നൂര്  വഭാഴക്കഭാല
വനികലജസ്റ്റ്  പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി  കേകയറനി
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്

3-4-2017

4. LRK5/5907/17 ഇടുക്കനി  മൂന്നഭാറനിലല  ഭൂമനി  കേകയറലാം
സലാംബനനിചസ്റ്റ്

14-3-2017

പയന്നൂര് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

282(1271) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദനിഷ്ട  പയന്നൂര്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണത്തനിനുളള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്ന
നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടലാം വലര എത്തനി ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി തഭാലൂക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എകപഭാള
തുടങ്ങഭാന് കേഴനിയുലാം ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്ദനിഷ്ട പയന്നൂര് തഭാലൂക്കനില് ഏലതലഭാലാം വനികലജുകേളഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പയന്നൂര് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിര്ദനിഷ്ട പയന്നൂര് തഭാലൂക്കനില് ആലപടമ്പസ്റ്റ്,  എരമലാം,  കേഭാകങ്കഭാല്,  കേരനിലവള്ളൂര്,
കകേഭാകറഭാലാം,  കുറ്റൂര്,  പയന്നൂര്,  ലപരളലാം,  ലപരനികങ്ങഭാലാം,  ലപരനിനട,  പുളനികങ്ങഭാലാം,  രഭാമനളനി,
തനിരുകമനനി,  വയക്കര,  ലവകള്ളഭാറ,  ലവള്ളൂര്,  പഭാണപ്പുഴ,  കേടന്നപള്ളനി,  ലചേറുതഭാഴലാം,
കുഞനിമലാംഗലലാം, മഭാടഭായനി, ഏകഴഭാലാം എന്നതീ 22 വനികലജുകേളഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുന്നതസ്റ്റ്.
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ജലകസഭാതസസ്റ്റ് നനികേത്തല്

283(1272) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണമ്പൂര്  പഞ്ചഭായത്തനിലല  പുളനിയനിക്കചനിറ  കകേഭാളനനിയനില്  കുന്നനിടനിചസ്റ്റ്
ജലകസഭാതസസ്റ്റ് നനികേതന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ജലകസഭാതസസ്റ്റ് നനികേതന്നതുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് സതതീകേരനിച നടപടനികേള 
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനികേതന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല്,  മണമ്പൂര്  വനികലജനില്
കബഭാക്കസ്റ്റ്  നമ്പര്  18,  റതീസര്കവ്വേ  നമ്പര്  14/4-ല്  ഉളലപട  ഭൂമനിയനില്നനിനലാം
അനധനികൃതമഭായനി മണനിടനിചസ്റ്റ്  റതീസര്കവ്വേ  14/2-ല്ലപട ഭൂമനിയനില് നനികക്ഷപനിചതുമൂലലാം
സമതീപ  പ്രകദശലത്ത  നതീര്ത്തടലാം  നനികേത്തലപടഭാന്  സഭാധവത  ഉള്ളതനിനഭാല്  അതനിലനതനിലര
മണമ്പൂര് വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസര് കസഭാപസ്റ്റ് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം മണസ്റ്റ് നനികക്ഷപലാം
മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് തഹസതീല്ദഭാര് (ഭൂകരഖ) ബനലപട കേക്ഷനിക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

മൂന്നഭാറനില് കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കലനില് പലങ്കടുക്കുന്ന ഭൂസലാംരക്ഷണകസന

284(1273) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂന്നഭാറനില് കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കലനില് പലങ്കടുക്കുന്ന,വനിമുക്തഭടന്മഭാര് മഭാതലാം
ഉളലപട ഭൂസലാംരക്ഷണ കസനലയ പനിരനിച്ചുവനിടുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലര  പനിരനിച്ചുവനിടസ്റ്റ്  പ്രകദശവഭാസനികേലള  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  പുതനിയ
കസനയസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കുന്ന കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് അതസ്റ്റ് കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കല് ശമങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  കസനയനില്  ഇകപഭാള  വനിമുക്തഭടന്മഭാരഭായനി  എതകപരുണസ്റ്റ്;
അവരുലട  അലാംഗബലമുയര്ത്തഭാന്  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കസനയനില്  9  അലാംഗങ്ങള  ഉണസ്റ്റ്.  കസനയുലട  അലാംഗബലലാം
ഉയര്തന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലനില.
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പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് വകേവശഭൂമനിക്കസ്റ്റ് പടയലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

285(1274) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് വകേവശഭൂമനിക്കസ്റ്റ് പടയലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനികലയഭായനി ഇനനി
എത കകേസ്സുകേള നനിലവനിലുലണന്നസ്റ്റ് വനികലജസ്റ്റ് തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) കകേഭാന്നനിയനില് 'കഗഭാ കമഭാര് ഫുഡസ്റ്റ്' പദതനി പ്രകേഭാരലാം വകേമഭാറനിയ ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്
പടയലാം നല്കേനികയഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  കശഷനിക്കുന്ന  പടയങ്ങള  എന്നകത്തയസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  ഇനത്തനിലുള്ള  പടയങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുള്ളലതന്നസ്റ്റ്  ഇനലാം
തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനികലജസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത
കകേഭാന്നനി തഭാലൂക്കനില് വനഭൂമനി കേകയറലാം കമതീകേരനിക്കല് നനിയമപ്രകേഭാരലാം നല്കകേണ
പടയങ്ങള ചേനിറഭാര്,  സതീതകത്തഭാടസ്റ്റ്,  തണനികത്തഭാടസ്റ്റ്  വനികലജുകേളനിലഭായനി  5330-ല്പരലാം
പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന് ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) പടയലാം നല്കേനിയനിടനില. ഫുഡസ്റ്റ് ലപ്രഭാഡക്ഷന് പദതനി പ്രകേഭാരലാം വകേമഭാറനിയ ഭൂമനി
ഡനി-റനിസര്വസ്റ്റ് ലചേയഭാത്ത വനഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഡനി-റനിസര്വസ്റ്റ് ലചേയഭാത്ത വനഭൂമനിയനില്  1980-
ലല വനസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.  ടനി ഭൂമനി വകേമഭാറുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനലാം വകുപനിലന്റെയുലാം
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം അനുമതനി ആവശവമഭാണസ്റ്റ്. അനുമതനി നഭാളനിതുവലര ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  നനിയമഭാനുസൃതലാം  പടയലാം  നല്കേഭാവന്ന  കകേസുകേളനില്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  1964-ലല  ഭൂമനി  പതനിവസ്റ്റ്  ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള  പടയലാം,  1993  പ്രകേഭാരമുള്ള  വനഭൂമനി
പടയലാം,  2001-ലല പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള ഭൂമനി  പതനിവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള പടയലാം,  1-1-1977-നസ്റ്റ്
മുമ്പുള്ള വനഭൂമനി കേകയറലാം കമതീകേരനിക്കല് നനിയമലാം,  മുനനിസനിപല് ഭൂമനി പതനിവസ്റ്റ് നനിയമ
പ്രകേഭാരമുള്ള  പടയലാം,  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  പടയലാം  എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ലചേയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

മൂന്നഭാറനില് കുത്തകേപഭാടലാം നല്കേനിയ ഭൂമനിക്കസ്റ്റ് പടയലാം

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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286(1275) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  ലകേ.ഡനി.എചസ്റ്റ്.  വനികലജനില്  ടഭാറ  കേമ്പനനിയുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം
കുത്തകേപഭാടലാം  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയനില്  അര്ഹരഭായവര്ലക്കലഭാലാം  പടയലാം  നല്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടഭാറ  കേമ്പനനിയസ്റ്റ്  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ ഭൂമനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  കുത്തകേപഭാടലാം
നല്കേനിയവര്ക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പടയലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ് നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ;  ആലണങ്കനില് ഏതസ്റ്റ്
നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

മൂന്നഭാറനില് കേകയറക്കഭാലര ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേര്ശന നടപടനി

287(1276) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനില്  ഭൂമനി  കേകയറക്കഭാലര  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേര്ശന  നടപടനി
സതതീകേരനിച  കദവനികുളലാം  സബസ്റ്റ്  കേളക്ടര്  ശതീ.  ശതീറഭാലാം  ലവങ്കനിടരഭാമലന  സലലാം  മഭാറനിയതനിനസ്റ്റ്
പുറലമ  അകദഹത്തനിലന്റെ  സഹപ്രവര്ത്തകേരഭായ  അഞ്ചസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ  ഉകദവഭാഗസലരയുലാം
സലലാം മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സതതീകേരനിച  ഉകദവഭാഗസലര
സലലാംമഭാറ്റുന്നതസ്റ്റ് ഉചേനിതമഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 12-7-2017-ല്  5  ജതീവനക്കഭാലര സലലാംമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  14-7-2017-ല്
ടനി ജതീവനക്കഭാലര സലലാം മഭാറനിയ ഉത്തരവസ്റ്റ് റദസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാലര  സലലാം  മഭാറനിയതസ്റ്റ്  ഭരണപരമഭായ  സസൗകേരവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തഭാണസ്റ്റ്.

പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ് ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് പടയലാം

288(1277) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവരുലട  ആലകേ
എണലാം എതലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റവനഡ്യൂ  ഭൂമനികയഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന്ന പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനില് കുടനില്
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ലകേടനി തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് പടയലാം നല്കേഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിതുര  പഞ്ചഭായത്തനിലല  ലചേറചല്  ലപഭാടന്  ചേനിറയനില്  നകവഭാദയ  സ്കൂളനികനഭാടസ്റ്റ്
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന്ന  റവനദ്യു  ഭൂമനിയനില്  കേഴനിഞ  15  വര്ഷമഭായനി  കുടനില്  ലകേടനി
തഭാമസനിക്കുന്ന ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി,
പത്തനലാംതനിട  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  കൃതവമഭായ  കേണക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  കകഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ്
സൂക്ഷനിചനിടനില.  മറ്റുള്ള ജനിലകേളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ആലപ്പുഴ - 1412 കപര്

തൃശ്ശൂര് - 2203 കുടുലാംബങ്ങള

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 263 കപര്

വയനഭാടസ്റ്റ് - 361 കുടുലാംബങ്ങള

കേണ്ണൂര് - 25 കുടുലാംബങ്ങള

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 432 കുടുലാംബങ്ങള

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - 1036 കകേസുകേള

(ബനി)  പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ് ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  അവസന്ലമന്റെസ്റ്റ്
നനിയമങ്ങളക്കുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി പടയലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനില് ലതന്നൂര് വനികലജനില്  ലചേറചല് കജഴനി  ഫഭാലാം
ഉളലപട ഭൂമനി ടനി  വനികലജനില് സര്കവ്വേ നമ്പര്  2811-ല് ഉളലപട്ടുവരുന്നതുലാം പ്രസ്തുത
സലലാം  ബനി.റനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  തരനിശസ്റ്റ്  എനലാം  റനിമഭാര്കസ്റ്റ്  കകേഭാളത്തനില്  പചമല
റനിസര്വസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായുലാം  കേഭാണുന.  ടനി  ഭൂമനിയനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്
അകക്കഷവഭാ,  മഭാഞ്ചനിയലാം,  ആഞനിലനി,  കേഭാറഭാടനി,  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  എന്നനിവ  കൃഷനി
ലചേയ്തുവരുന്നതഭായുലാം  കേഭാണുന.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  അവകേഭാശവഭാദലാം
ഉന്നയനിക്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് ടനി ഭൂമനി ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില്
വനിശദമഭായ പരനികശഭാധന ആവശവമുണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ലചേമ്പകനഭാട വനികലജനിലല കേര്ഷകേ ആത്മഹതവ

289(1278) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂനനികുതനി  തഭാലഭാലനികേമഭായനി  അടവഭാക്കുന്ന  ഒരു  സമ്പ്രദഭായലാം
നനിലവനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല ലചേമ്പകനഭാട  വനികലജനില് ആത്മഹതവലചേയ

കേര്ഷകേനനില്നനിനലാം  തഭാലഭാലനികേമഭായനി  നനികുതനി  പനിരനിക്കഭാന്  അന്നലത്ത  ലകേഭായനിലഭാണനി

തഹസതീല്ദഭാര് ഉത്തരവനിട കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  നടപടനി  നനിയമപരമഭാകണഭാ;  അലലങ്കനില്  ഇതനിലനതനിലര  ആവശവമഭായ

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  മറുപടനി നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് മറുപടനി നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലവള്ളലപഭാക്ക ദുരനിതഭാശതഭാസ പദതനി

290(1279) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവള്ളലപഭാക്ക ദുരനിതഭാശതഭാസ പദതനിയനില് (FRW) ഉളലപടുത്തനി കറഭാഡസ്റ്റ്

പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ് നടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കഭാന്  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഭാഡസ്റ്റ്  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലവള്ളലപഭാക്ക  ദുരനിതഭാശതഭാസ  പദതനി

എന്ന ഒരു പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നനില.

(ബനി) ഇല. സലാംസഭാന ദുരന പ്രതനികേരണ നനിധനി (State Disaster Response

Fund)  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ലവള്ളലപഭാക്കത്തനില് തകേരുന്ന കറഭാഡുകേളുലട തഭാല്ക്കഭാലനികേ

പുനരുദഭാരണലാം മഭാതമഭാണസ്റ്റ് അനുവദനതീയലാം.

(സനി) സലാംസഭാന ദുരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയുലട മഭാനദണ്ഡലാം നനിര്ണയനിക്കുന്നതസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് ആണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതഭായുള്ള യഭാലതഭാരു

അറനിയനിപ്പുലാം ലഭനിചനിടനില.
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ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്നനിനലാം കേശുമഭാവസ്റ്റ് കതഭാടങ്ങലള
ഒഴനിവഭാക്കുന്ന നടപടനി

291(1280) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പരമഭാവധനി  ഭൂപരനിധനിയനില്നനിനലാം
കേശുമഭാവസ്റ്റ് കതഭാടങ്ങലള ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് എന മുതലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒരു ലഹക്ടറനില് എത കേശുമഭാവസ്റ്റ് മരങ്ങള കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന ഭൂമനിലയയഭാണസ്റ്റ്
പരനിധനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(സനി)  നനിലവനില് കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനിയുളള കതഭാടങ്ങളക്കസ്റ്റ് മഭാതമഭാകണഭാ ഇളവനിനസ്റ്റ്
അര്ഹത എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇളവസ്റ്റ്
ബഭാധകേമഭാകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2005-ലല കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  (2-ാംകഭദഗതനി)  ആക്റ്റനിലന്റെ  81-ാം വകുപനിലന്റെ
(1)-ാം  ഉപവകുപനില്  (എഫസ്റ്റ്)  ഖണ്ഡമഭായനി  കേശുമഭാവനിന്  കതഭാടലാം  ഉളലപടുത്തനി
അതുവഴനി  കേശുമഭാവനിന്  കതഭാടങ്ങലള  പ്രസ്തുത  ആക്റ്റനിലന്റെ  82-ാം  വകുപസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് വകേവശലാം വയഭാവന്ന പരമഭാവധനി ഭൂപരനിധനി കേണക്കഭാക്കുന്നതനില് നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്  കഭദഗതനി  നനിയമലാം  പ്രഭാബലവത്തനില്വന്ന  19-6-2012-ല്
കേശുമഭാവനിന്  കതഭാടങ്ങളഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന  വസ്തുക്കലളയഭാണസ്റ്റ്  സതീലനിലാംഗസ്റ്റ്  പരനിധനിയനില്
നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഒരു ലഹക്ടറനില്  150-ല് കുറയഭാത്ത കേശുമഭാവസ്റ്റ്  മരങ്ങള പ്രധഭാനമഭായുലാം
കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന ഭൂമനിലയയഭാണസ്റ്റ് സതീലനിലാംഗസ്റ്റ് പരനിധനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  1963-ലല കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനിലല  81-ാംവകുപനിലല
1-ാം ഉപവകുപസ്റ്റ്  (എഫസ്റ്റ്)  പ്രഭാബലവത്തനില്വന്ന  19-6-2012-ല് കേശുമഭാവനിന്  കതഭാടങ്ങളഭായനി
നനിലനനില്ക്കുന്ന  വസ്തുക്കലളയഭാണസ്റ്റ്  ഭൂപരനിധനി  കേണക്കഭാക്കുന്നതനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
പുതുതഭായനി കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന കതഭാടങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ് ബഭാധകേമല.
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പഭാടക്കഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ വന്കേനിട കതഭാടങ്ങള

292(1281) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ  വന്കേനിട  കതഭാടങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്
ലസഷവല് ഓഫതീസറഭായനിരുന്ന ശതീ.  രഭാജമഭാണനികേവലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനികന്മെല് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിയമവകുപനിലന്റെ  ഉപകദശലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് അലതനഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  വന്കേനിട കതഭാടങ്ങള ഏലറടുക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് കകേഭാടതനി ഉത്തരവസ്റ്റ്
ഉകണഭാ ; നനിയമവകുപനിലന്റെ ഉപകദശലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിനസ്റ്റ് വനിരുദമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  പതീരുകമടനിലല  ആര്.ബനി.ടനി.  എകസറസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കഭാന്  റവനഡ്യൂ  വകുപസ്റ്റ്  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ  വന്കേനിട  കതഭാടങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്
ലസഷവല്  ഓഫതീസറഭായനിരുന്ന  ശതീ.  രഭാജമഭാണനികേവലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിടനില.
സതഭാതനവഭാനനരലാം  നനിലവനില്വന്ന  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പഭാട  ഭൂമനികേളനിലല
ലസഷവല് ഓഫതീസര് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് 30-12-2015-ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം,  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സതഭാതനവത്തനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേള വകേവശലാം വചനിരുന്നതുലാം, സതഭാതനവഭാനനരലാം ഉകപക്ഷനിച്ചു കപഭായതുമഭായ
ഭൂമനികേള,  നനിലവനിലല  വകേവശക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കകേരള  സര്ക്കഭാകരഭാ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാകരഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വകേമഭാറനിയനിടനിലലങ്കനില്  അത്തരലാം  ഭൂമനികേള  കേലണത്തനി,  കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  1957  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയഭാണസ്റ്റ്
ലസഷവല് ഓഫതീസലറ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കതഭാടലാം കമഖലയനില്
സതഭാതനവത്തനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ബനിടതീഷസ്റ്റ്  പസൗരന്മെഭാരുലാം,  കേമ്പനനികേളുലാം വകേവശലാം വചനിരുന്ന
ഇത്തരലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണനനിയമ പ്രകേഭാരലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  തുടരുന്നകതഭാലടഭാപലാം,  ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട
ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  വസ്തുതകേള  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച ലസഷവല് ഓഫതീസര് & കേളക്ടര് 4-6-2016-ല് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്. ടനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഇല.

(സനി) ഹഭാരനിസണ്സസ്റ്റ് മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  അവരനില് നനിനലാം ഭൂമനി ലഭനിചവരുലാം
മറ്റുള്ളവരുലാം  വകേവശലാം വയ്ക്കുന്ന  38170.92  ഏക്കര് ഭൂമനി ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,
ഇടുക്കനി എന്നതീ നഭാലു ജനിലകേളനില് നനിനലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിലനതനിലര ബഹുമഭാനലപട
വഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയനിരുന്ന റനിടസ്റ്റ് ഹര്ജനികേളനില് വഹകക്കഭാടതനി  25-11-2015-ല്
റഫറന്സസ്റ്റ് ഓര്ഡര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പതീരുകമടനിലല  ആര്.ബനി.ടനി.-യുലട  എകസറസ്റ്റ്  ഏലറടുതലകേഭാണസ്റ്റ്  ജനി.എല്.ആര്.
(എല്.ആര്)-89/2016 തതീയതനി 28-6-2017 നമ്പര് നടപടനികമലാം പ്രകേഭാരലാം ലസഷവല്
ഓഫതീസര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് ടനി ഉത്തരവനിലനതനിലര ടനി കേമ്പനനി
ബഹുമഭാനലപട  വഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  W.P(C)24975/2017,  25066/17
എന്നതീ നമ്പരുകേളനിലഭായനി ഇടക്കഭാല കസ ഉത്തരവസ്റ്റ് കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മതപരനിവര്ത്തനലാം നടത്തനിയ വവക്തനികേളക്കസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

293(1282) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതപരനിവര്ത്തനലാം  നടത്തനിയ  വവക്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  പുതനിയ  വനിശതഭാസവലാം
മഭാറനിയ  നഭാമവലാം  ഗസറനില്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  കരഖകേളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ  വനികലജസ്റ്റ്
ഓഫതീസറുലട  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കവണലമന്നസ്റ്റ്  നനിര്ബനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വനികലജഭാഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  പ്രകതവകേ
അധനികേഭാരലാം അവസഭാനനിപനിചസ്റ്റ് പരനിവര്ത്തകേലന അറനിയുന്ന ഒകന്നഭാ അതനിലധനികേകമഭാ
ഗസറസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ടനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഗസറസ്റ്റ്  ഭഭാഗലാം  IV-ല്  പരസവങ്ങള  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച
നനിര്കദശങ്ങളനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന ഖണ്ഡനികേ  9-നസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  പ്രകതവകേ ആവശവത്തനിനസ്റ്റ്
കവണനിയുള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  എന്ന  നനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  പരനിവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്
മുമ്പുള്ള മതലാം/ജഭാതനി എന്നനിവ ലതളനിയനിക്കുന്ന വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസറുലട സഭാക്ഷവപതലാം
നല്കേണലമന്നസ്റ്റ് 30-11-2015-ലല 5116/റനി2/2015/ആര്.ഡനി. നമ്പര് സര്ക്കഭാര് കേത്തസ്റ്റ്
മുഖഭാനരലാം നനിര്കദശലാം  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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ലനയഭാറനിന്കേര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഇസൗരഭാറനിന്പുറലാം ടൂറനിസസ്റ്റ് പദതനി

294(1283) ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിന്കേര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലപരുമ്പഴതൂര് വനികലജനിലല
ഈരഭാറനിന്പുറലാം ടൂറനിസസ്റ്റ് പദതനിയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് പദതനി പ്രകദശലത്ത പുറലാംകപഭാക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി
അളന്നസ്റ്റ് തനിടലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ലനയഭാറനിന്കേര തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് ലനയഭാര്  ഇറനികഗഷന്
വനിഭഭാഗലാം നല്കേനിയ കേത്തസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഈരഭാറനിന്പുറലാം പ്രകദശലത്ത പുറലാംകപഭാക്കു ഭൂമനി കേലണത്തനി അതനിര്ത്തനി
തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് വവകേനിപനിചതനിലന്റെ കപരനില് നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ ചുമതല ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനയഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലപരുമ്പഴതൂര്  വനികലജനിലല
ഇസൗരഭാറനിന്പുറലാം ടൂറനിസസ്റ്റ്  പദതനിയുമഭായനി ബനലപട പ്രകദശലത്ത പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി
അളന  തനിടലപടുതന്നതനിനഭായനി  ലനയഭാറനിന്കേര  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  സര്ലവ്വേയലറ  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇസൗരഭാറനിന്പുറലാം പ്രകദശലത്ത പുറകമ്പഭാക്കു ഭൂമനി കേലണത്തനി അതനിര്ത്തനി
തനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  നടനവരുന.  സര്കവ്വേയര്മഭാരുലട  കുറവസ്റ്റ്  സര്കവ്വേ നടപടനികേള
വവകേഭാന് കേഭാരണമഭാകുനണസ്റ്റ്.

(സനി) ലനയഭാറനിന്കേര തഹസനില്ദഭാര് (ഭൂകരഖ) ആണസ്റ്റ് സര്കവ്വേ നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്

ചുമതലലപട ഉകദവഭാഗസന്.

ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം തണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം ഡഭാറഭാബഭാങ്കസ്റ്റ്

295(1284) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കനിലല  ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  ഡഭാറഭാ

ബഭാങ്കസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഡഭാറഭാബഭാങ്കസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സതതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കനില്  പടഭാമ്പനി,  ഓങ്ങല്ലൂര്,  കേലുക്കല്ലൂര്,  ചേനിലനികശ്ശേരനി,  ആനക്കര,
പടനിത്തറ, കേപ്പൂര് ഒഴനിലകേയുള്ള പഞ്ചഭായതകേളനില് ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
ഏഴസ്റ്റ്  പഞ്ചഭായതകേളനിലുലാം  കേരടസ്റ്റ്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  KSREC  (Kerala  State  Remote
Sensing&Environment Centre)-ക്കസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം അതനിനു
കശഷലാം  പ്രഭാകദശനികേ  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പഞ്ചഭായതവഴനി  ഗസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് കശഖരനിചസ്റ്റ്
നല്കുന്ന ഡഭാറയുലട അടനിസഭാനത്തനില് തകദശസതയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ് ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കസ്റ്റ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയസ്റ്റ്  പ്രസനിദലപടുതന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ പക്കല് ലഭവമല.  ആയതസ്റ്റ് പഞ്ചഭായതകേളനിലുലാം കൃഷനി
ഭവനുകേളനിലുലാം ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2008-ലല  വനികലജസ്റ്റ്  കരഖ  പ്രകേഭാരലാം  നനിലമഭായുള്ള  സര്കവ്വേ  നമ്പര്  കശഖരനിചസ്റ്റ്
വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസര്, കൃഷനി ഓഫതീസര് എന്നനിവര് സലാംയുക്തമഭായനി സലപരനികശഭാധന
നടത്തനി കേരടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി പ്രധഭാന സഭാപനങ്ങളനില് കേരടസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് ലസകടറനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചസ്റ്റ് ഗസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ് ലചേയതസ്റ്റ്.

കേകയറക്കഭാരനില് നനിനലാം ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന് നടപടനി

296(1285) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ കേകയറക്കഭാരനില്
നനിനലാം എത ലഹക്ടര് ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന് കേഴനിഞ എന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനില് ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല കേണക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഥഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
കേകയറക്കഭാരനില്നനിനലാം  170.0344  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇടുക്കനി
ജനിലയനില് 155.5155 ലഹക്ടര് ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അര്ഹതലപടവര്ലക്കലഭാലാം സമയബനനിതമഭായനി പടയലാം
നല്കേഭാന് നടപടനി

297(1286) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അര്ഹതലപടവര്ലക്കലഭാലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പടയലാം  നല്കുലമന്ന
വഭാഗഭാനലാം നനിറകവറഭാനഭായനി സതതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനില്  പടയവനിതരണലാം നടന;  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്
നല്കേനിയ പടയലാം കസഭാപഭാധനികേമഭാകണഭാ;  പടയ ഭൂമനിയനില് കേര്ഷകേര് നട്ടുവളര്ത്തനിയ
മരങ്ങള മുറനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിയനണലാം ഉകണഭാ;

(സനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  വവഭാപകേമഭായുളള  സങ്കതീര്ണമഭായ  ഭൂപ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്
സമഗ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനി പ്രകതവകേ അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  മറസ്റ്റ് ജനിലകേളനില് ലഭാന്റെസ്റ്റ് ലലട്രെബഡ്യൂണലുകേളുലട മുമ്പഭാലകേ ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  കകേസുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വര്ഷങ്ങളഭായനി വകേവശലാംവചസ്റ്റ് വതീടുവചസ്റ്റ് തഭാമസനിചസ്റ്റ് വരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് പതനിച്ചു
കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അകപക്ഷ ഭൂമനി  വനികലജസ്റ്റ്
റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില്  കറഭാഡസ്റ്റ്,  കതഭാടസ്റ്റ്,  കേഭായല്,  കുളലാം,  പുഴ,  കേനഭാല്  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്ലപട
പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി അലഭാലയങ്കനില് നനിലവനിലുള്ള ഭൂമനി പതനിവസ്റ്റ് ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം പടയലാം
നല്കേന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പടയ
നടപടനികേളക്കഭായനി  സതതര  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  പടയ  വനിതരണത്തനികന്മെല്
സതതര  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവഭാന്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അര്ഹതലപടവര്ക്കസ്റ്റ് സമയബനനിതമഭായനി പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയസ്റ്റ്
അനുസൃതമഭായനി നനിശ്ചനിത എണലാം ലക്ഷവലാം നല്കേനി തതീര്പ്പുകേല്പനിചസ്റ്റ് വരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ആലപ്പുഴ, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,
ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  പടയ  വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലല
നനിയമങ്ങളുലടയുലാം  ചേടങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പടയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
പടയത്തനില് റനിസര്വസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുള്ള മരങ്ങള സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
വനലാം  വകുപനിലന്റെ പ്രകതവകേ അനുമതനി  ആവശവമുള്ള വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട  മരങ്ങള
മുറനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണമുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  21-5-2017-നസ്റ്റ്  പടയകമള
നടത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  വനിതരണലാം  ലചേയ  പടയങ്ങള  കസഭാപഭാധനികേമഭാലണന്നസ്റ്റ്
ഇടുക്കനി ജനിലഭാ കേളക്ടര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) 1964-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവസ്റ്റ് ചേടങ്ങളനില് ആവശവമഭായ കഭദഗതനികേള
വരുതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി ലഭാന്ഡസ്റ്റ് വട്രെബഡ്യൂണലുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കുവഭാന്  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന  ഉസൗര്ജ്ജനിത  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില്  17  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  വട്രെബഡ്യൂണലുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉള്ളതസ്റ്റ്.  ഏറവലാം  കൂടുതല്  അകപക്ഷകേള
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ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനിലല
29 ലസഷവല് തഹസതീല്ദഭാര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭാന്ഡസ്റ്റ് വട്രെബഡ്യൂണലുകേളുലട അധനികേ ചുമതല
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്ങലന  46  വട്രെബഡ്യൂണലുകേള  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത  കദവസതലാം  കകേസുകേളക്കഭായനി  പതനിനഭാലസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലുലാം  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാലരയുലാം
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേഭാണലാം കകേസുകേള പ്രകതവകേമഭായനി ലസറനില് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്   ഓഫതീസലറയുലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  വട്രെബഡ്യൂണലുകേളനില്
തഹസതീല്ദഭാര്മഭാലര അടനിക്കടനി സലലാം മഭാറഭാതനിരനിക്കഭാന് രണസ്റ്റ് വര്ഷത്തനില് കൂടുതല്
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കശഷനിക്കുന്നവലര  മഭാതകമ  നനിയമനിക്കഭാവൂ  എനലാം  അവലര  രണസ്റ്റ്  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്
സലലാം  മഭാറരുലതനലാം  കേര്ശന  നനിര്കദശവലാം  ഉണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ  വട്രെബഡ്യൂണലുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം
തതീര്പഭാകക്കണ  കകേസുകേളുലട  ടഭാര്ജറസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേസസ്റ്റ്  തതീര്പഭാക്കല്
പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയഭാന്  എലഭാ  മഭാസവലാം  വട്രെബഡ്യൂണലുകേളുലട  മതീറനിലാംഗുകേള,
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സുകേള എന്നനിവ ലഭാന്ഡസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുഖഭാനരലാം നടത്തനി
വരുനണസ്റ്റ്.  കകേസസ്റ്റ്  തതീര്പഭാക്കലനിലന്റെ  പ്രതനിദനിന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തഭാന്  ലഭാന്ഡസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡനില് പ്രകതവകേ വനിഭഭാഗവലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

റതീസര്കവ്വേ നടപടനികേള

298(1287) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് റതീസര്കവ്വേ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സസൗജനവമഭായനി  തങ്ങളുലട  വസ്തുവനിലന്റെ  ലസചസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനലഭാലാം സസൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ് ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആലകേയുള്ള  1664  വനികലജുകേളനില്  885  വനികലജുകേളുലട
റതീസര്കവ്വേ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) റതീസര്കവ്വേ നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി സര്കവ്വേ അതനിരടയഭാള നനിയമത്തനിലല
9(2)  വകുപസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നകവളയനില്  സസൗജനവമഭായനി
ഭൂവടമയസ്റ്റ് ലസച്ചുകേള നല്കേഭാന് വവവസയുണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് റനിക്കഭാര്ഡുകേള വഫനല്
ലചേയകശഷലാം  പകേര്പ്പുകേള ആവശവലപടുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ഉടമസരനില്  നനിനലാം  നനിശ്ചനിത
ഫതീസസ്റ്റ് ഇസൗടഭാക്കനി സര്കവ്വേ ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം കനരനിട്ടുലാം, erekha.kerala.gov.in
എന്ന ലവബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്  മുകഖന ഓണ്വലന്  ആയുലാം ലസച്ചുകേള നല്കേനിവരുന.
റതീസര്കവ്വേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് റതീസര്കവ്വേ
ആരലാംഭനിക്കുന്ന  വനികലജുകേളുലട  വവക്തമഭായ  കേര്മ്മേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  പൂര്ണ
ജന  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ആധുനനികേ  സര്കവ്വേ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  സഹഭായത്തഭാല്
കുറമറ രതീതനിയനില് നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
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റതീ-സര്ലവ്വേ പഭാനനില് മഭാറലാം വരുത്തണലമന്ന ആവശവലാം സലാംബനനിച
ഫയലനിലന്റെ തുടര്നടപടനി

299(1288) ശതീ  .    കമഭാന്സസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് തനിരുവനനപുരലാം തഭാലൂക്കനില് ശതീമതനി ബനി.
പ്രസന്നകുമഭാരനി, എസസ്റ്റ്.പനി.ഭവന്, ലകേഭായ്ത്തൂര്കക്കഭാണലാം, ലവളളൂര്, അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം, റതീ
സര്കവ്വേ പഭാനനില് മഭാറലാം വരുത്തണലമന്ന ആവശവലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  2014-ല് തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലഭാ  സര്കവ്വേ  സൂപ്രണസ്റ്റ് വഴനി  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനില്  ജനിലഭാകേളക്ടര്  ഇതുവലര  സതതീകേരനിച
നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫയല്  നമ്പര്  J2/26513/2017-ല്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  തതീരുമഭാനലാം
വകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; ഇലഭാലയങ്കനില്
മൂന്നര വര്ഷമഭായനി ഈ ഫയലനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാവലപട ഒരു പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബത്തനിലന്റെ പരഭാതനിയനില് ഉകദവഭാഗസ
തലത്തനില് ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന വതീഴ്ച പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഇവര്ക്കസ്റ്റ് നതീതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവശവമഭായ തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഫയല്  ഇകപഭാള  ആരുലട  വകേവശമഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  2014
മുതല് ഈ ഫയലനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഏലതഭാലക്ക സതീറ്റുകേളനിലഭാണസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശതീമതനി പ്രസന്നകുമഭാരനിയുലട റതീസര്കവ്വേ അപഭാകേത സലാംബനനിച
പരഭാതനി  5-1-2015-നസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ഓഫതീസനില്  നല്കുകേയുലാം  തഭാലൂക്കനിലല
ബനലപട  ഓഫതീസര്  27-7-2015-നസ്റ്റ്  സര്ലവ്വേ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്
ആധഭാര  വനിസതീര്ണവലാം  വകേവശ  വനിസതീര്ണവലാം  വവതവഭാസമഭായതനിനഭാല്  വതീണ്ടുലാം
സര്കവ്വേ നടപടനികേള നടത്തനി  18-11-2016-നസ്റ്റ്  ഫയല് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  സര്കവ്വേയര്
മുഖഭാനരലാം സലപരനികശഭാധന നടത്തനിയതനിലന്റെയുലാം ബനലപട റനിക്കഭാര്ഡുകേളുലടയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  വനിസതീര്ണലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേഭാണനിചസ്റ്റ്  ലഹഡസ്റ്റ്
ഡഭാഫസ്റ്റ്മഭാന്  ലറകക്കഭാര്ഡസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കേനിയതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  10-4-2017-നസ്റ്റ്
ഫയല് ജനിലഭാ സര്കവ്വേ സൂപ്രണസ്റ്റ് ഓഫതീസനില് നല്കുകേയുണഭായനി. 3-8-2017-നസ്റ്റ് ജനിലഭാ
സര്കവ്വേ സൂപ്രണസ്റ്റ്, വനിസതീര്ണ വവതവഭാസലാം (കഫഭാലാം 97) അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് കഫഭാലാം നലാം.14,
കേക്ഷനികേളക്കസ്റ്റ് അയയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലൂക്കനികലയസ്റ്റ്  വകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ആയതസ്റ്റ്
4-8-2017-നസ്റ്റ്  ബനലപട  കേക്ഷനികേളക്കസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  നനിശ്ചനിത
405/2020
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സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  ആകക്ഷപലമഭാനലാം  ലഭവമഭായനിലലങ്കനില്  ടനി  വനിവരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
എഫസ്റ്റ്.എലാം.ബനി., എസസ്റ്റ്.ഡനി. ലസചസ്റ്റ് എന്നനിവ അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തനിരുവനനപുരലാം
തഹസതീല്ദഭാര്  ഫയല്  ജനിലഭാ  സര്കവ്വേ  സൂപ്രണനിനസ്റ്റ്  വകേമഭാറുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  31  വനികലജുകേള
ഉളലപട  തനിരുവനനപുരലാം  തഭാലൂക്കനില്  നനിലവനില്  എലഭാ  സര്ലവ്വേ  കജഭാലനികേളുലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് 6 സര്ലവ്വേയര്മഭാര് മഭാതമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്. ഇക്കഭാരണത്തഭാല് അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണസ്റ്റ്.

(സനി) നനിലവനില് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ടനി  ഫയല്  നനിലവനില്  തനിരുവനനപുരലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തഹസതീല്ദഭാര്
(എല്.ആര്)-ലന്റെ പക്കലഭാണുള്ളതസ്റ്റ്. ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയ പരഭാതനി 5-1-2015-നസ്റ്റ്
തനിരുവനനപുരലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ബനലപട  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  27-7-2015-ല്
സര്കവ്വേ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  5-3-2016-നസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം  നടപടനികേള
നടതകേയുലാം ഓഫതീസനില് നല്കുകേയുലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസര് 27-7-2015-നസ്റ്റ് സര്കവ്വേ
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ആധഭാര  വനിസതീര്ണവലാം  വകേവശ  വനിസതീര്ണവലാം
വവതവഭാസമഭായതനിനഭാല്  വതീണ്ടുലാം  സര്ലവ്വേ  നടപടനികേള  നടത്തനി  18-11-2016-നസ്റ്റ്  ഫയല്
സമര്പനിച്ചു.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  23-3-2017-നസ്റ്റ്  സമ്മേതപതത്തനിനഭായനി  കേത്തസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം
24-3-2017, 30-3-2017 എന്നതീ തതീയതനികേളനില് ശതീമതനി കുശലയുലാം ശതീമതനി പ്രസന്നകുമഭാരനിയുലാം
സമ്മേതപതലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  തപഭാല്  ലസക്ഷനനില്  10-4-2017-ല്  ലഭനിച
പ്രസ്തുത ഫയല് 21-4-2017-നസ്റ്റ് സര്ലവ്വേ സൂപ്രണനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  3-8-2017-നസ്റ്റ്
കഫഭാറലാം നമ്പര് 97-ല് വനിസതീര്ണലാം അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് കഫഭാറലാം നമ്പര് 14  കേക്ഷനികേളക്കസ്റ്റ്
അയയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനനപുരലാം തഭാലൂക്കനികലയസ്റ്റ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

റതീ-സര്കവ്വേ നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി

300(1289) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന് പനി. :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  റതീ-സര്കവ്വേ നടപടനികേള  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റതീ-സര്കവ്വേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  എതമഭാതലാം  പുകരഭാഗതനിയുണഭാലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) റതീ-സര്കവ്വേ എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  ഇടുക്കനി  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  റതീസര്കവ്വേ  നടപടനികേള  പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആലകേ  885  വനികലജുകേളുലട റതീസര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത 55 വനികലജുകേളുലട
സര്ലവ്വേ അതനിരടയഭാള ആക്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള ലസക്ഷന്  9(2)-ഉലാം,  14  വനികലജുകേളുലട
ലസക്ഷന് (13)-ഉലാം പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടനവരുന്ന  റതീസര്കവ്വേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൃതവമഭായ
കേര്മ്മേ  പദതനികയഭാലട  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവരുന. റതീസര്കവ്വേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കശഷനിക്കുന്ന വനികലജുകേളനിലുലാം ഇകത
രതീതനിയനില്  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

ഓചനിറ കദശതീയപഭാത കേകയറലാം

301 (1290) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓചനിറയനിലല പഴയ കദശതീയപഭാതയനികലക്കസ്റ്റ് സതകേഭാരവ വവക്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
കേകയറലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാതയുലട സര്കവ്വേ ലസചനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  കേകയറലാം  നടത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയവലര
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ഭഭാഗലാം റതീസര്കവ്വേ ലചേയസ്റ്റ് കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിചസ്റ്റ് പഴയ കദശതീയപഭാത
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ഓചനിറ പഴയ കദശതീയ പഭാതയനിലല കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പഭാതയുലട  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓചനിറ  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.
അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പഭാതയുലട സര്ലവ ലസചനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി)  കദശതീയ  പഭാതയുലട  അതനിര്ത്തനികേള  നനിര്ണയനിചസ്റ്റ്  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.
അധനികൃതരുലട സഭാന്നനിദവത്തനില് കേല്ലുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കുന്ന നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  റതീസര്ലവ  കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒഴനിപനിക്കല്
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലകേഭാരടനി വവവഗ ലതഡ്സസ്റ്റ് കേമ്പനനിയുലട ഭൂമനി

302 (1291) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  സലത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവന്നനിരുന്ന
ലകേഭാരടനിയനിലല വവവഗ ലതഡ്സസ്റ്റ്  (ആദവലാം മധുരഭാകകേഭാട്സസ്റ്റ്)  കേമ്പനനി അടച്ചുപൂടനി,
പ്രവര്ത്തനലാം അവസഭാനനിപനിചസ്റ്റ്,ലനികേതനികഡററുലട നടപടനികേളക്കു കേതീഴനിലഭായനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  പ്രസ്തുത  സലലാം  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ലകേഭാരടനി  ഗഭാമ
പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെയടക്കലാം  മറ്റു  വനികേസനഭാവശവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേമ്പനനിയുലട കപരനില് പടയലാം ലഭനിചതുലാം ചേഭാലക്കുടനി പുഴകയഭാടസ്റ്റ്
കചേര്ന്നസ്റ്റ്,  മുരനിങ്ങൂര്-വടക്കുമുറനി  വനികലജനില്  സര്കവ്വേ  72/1 ല്ലപട  64  ലസന്റെസ്റ്റ്  വരുന്നതുലാം
കേമ്പനനിയനികലക്കുളള കമഭാകടഭാര് പമ്പുലസറ്റുകേള സഭാപനിചനിരുന്നതുമഭായ സലലാം ഏലറടു
ക്കുന്നതനിനുലാം,  ലകേഭാരടനി  പ ഞ്ചഭായത്തനിനഭായനി  ഒരു  കുടനിലവള്ള  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രസസ്തുത  സലവലാം  സസൗകേരവങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുതന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  അടനിയനര
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാരടനി  വവലലഗ  തഡ്സസ്റ്റ്  കപ്രഭാസകസഴസ്റ്റ്  (വപ്രവറസ്റ്റ്)  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
വകേവശത്തനിലനിരനിക്കുന്ന 30.57 ഏക്കര് പഭാടഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത
സലലാം ലകേഭാരടനി ഗഭാമ പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ അടക്കലാം മറസ്റ്റ്  വനികേസന ആവശവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് ലപ്രഭാകപഭാസല് ജനിലഭാ കേളക്ടറനില് നനിന്നസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന
മുറയസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുരനിങ്ങൂര്  വടക്കുമുറനി  വനികലജസ്റ്റ്  സര്ലവ്വേ  72/1-ല്  64  ലസന്റെസ്റ്റ്  (0.2590
ലഹക്ടര്) ഭൂമനി ലജ & പനി കകേഭാടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  (ഇനവ) വപ്രവറസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് ലകേഭാരടനി,  കപരനില്
ഉള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ലസഷവല് ഒന്നഭാലാം നമ്പര് പടയ പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാടുത്ത ടനി ഭൂമനി സര്ക്കഭാര്
പുറകമ്പഭാക്കഭായനിരുന.  ടനി  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  നനികുതനി അടച്ചുവരുന്നനില.  വവലലഗ തഡ്സനിനസ്റ്റ്
പ്രസ്തുത ഭൂമനി വകേമഭാറലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭായനി വനികലജസ്റ്റ് കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം കേഭാണുന്നനില.

അങ്കമഭാലനി-ശബരനി ലറയനില് പഭാതയുലട സര്ലവ്വേ നടപടനികേള

303 (1292) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അങ്കമഭാലനി-ശബരനി ലറയനില് പഭാതയുലട സര്കവ്വേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
റവനഡ്യൂ വകുപസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആവശവത്തനിനഭായനി  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  ഓഫതീസുകേളുലാം  അതനിലല
തസനികേകേളുലാം ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേള എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം
സര്കവ്വേ നടപടനികേള എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലാം എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  ലറയനില്  പഭാതയുലട  ലപഭാനലാംവനില  നടപടനികേള
തതരനിതലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് പുതനിയതഭായനി രണസ്റ്റ് ലസഷവല് തഹസനില്ദഭാര് ഓഫതീസുകേള
30-5-2017  തതീയതനിയനിലല സ.ഉ  (സഭാധ.)2457/17/റവ നമ്പര് ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,  ലപഭാനലാം വനിലയസ്റ്റ് വസ്തു എടുക്കുന്നതനിനഭായനി  9-2-2007-
ലല  സ.ഉ  (എലാം.എസസ്റ്റ്)  47/2007/റവലപഭാനവനിലയസ്റ്റ്  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാടയലാം ജനിലയനില്  മതീനചനില് തഭാലൂക്കനില് പഭാലഭായനില്  20  ജതീവനക്കഭാലര  ഉളലപടുത്തനി
എല്.എ  റയനില്ലവ ലസഷവല്  തഹസനില്ദഭാര്  ഓഫതീസുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് മതീനചനില് തഭാലൂക്കനില്ലപട രഭാമപുരലാം, കേടനഭാടസ്റ്റ്, ലവള്ളനിലഭാപള്ളനി എന്നതീ
വനികലജുകേളനിലഭായനി 22.1980  ലഹക്ടര്  സലലാം  ലപഭാനലാംവനിലയ്ലക്കടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അര്തനഭാപതലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  സലാംയുക്ത  സലപരനികശഭാധന  നടതന്നതനിനഭായനി
റയനില്ലവ അധനികേഭാരനികേലള അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പുതനിയ ഓഫതീസുകേളുലട വനിവരലാം

1.   ലസഷവല്  തഹസനില്ദഭാര്  (എല്.എ)  റയനില്ലവ  യൂണനിറസ്റ്റ്  1,
ലപരുമ്പഭാവൂര്

2.   ലസഷവല്  തഹസനില്ദഭാര്  (എല്.എ)  റയനില്ലവ  യൂണനിറസ്റ്റ്  2,
മൂവഭാറ്റുപുഴ

ഓകരഭാ ഓഫതീസനിനുലാം അനുവദനിച തസനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. ലസഷവല് തഹസനില്ദഭാര് - 1

2. വഭാലഡ്യൂകവഷന് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 1

3. ലഹഡസ്റ്റ് കഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 1

4. റവനഡ്യൂ ഇന്ലസക്ടര് - 3

5. സതീനനിയര് കഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 1

6. കഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 2
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7. വടപനിസസ്റ്റ് - 1

8. വനികലജസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 1

9. ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന് - 1

10. സര്കവയര് - 2

11. ലചേയനിന്മഭാന് - 4

12. ഓഫതീസസ്റ്റ് അറന്ഡന്റെസ്റ്റ് - 1

13. സതതീപര് - 1

ആലകേ - 20 (ഒരു യൂണനിറസ്റ്റ്)

രണസ്റ്റ് കേഭാരവഭാലയങ്ങളക്കുലാം കൂടനി 40 തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   രണസ്റ്റ്  ലറയനില്ലവ  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  1-7-2017-ല്  നനിലവനില്വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത

യൂണനിറനികലയസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ

കേമ്മേതീഷണര് സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  സര്ലവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം 6

മഭാസവലാം ലപഭാനലാംവനില നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏകേകദശലാം  3  വര്ഷവലാം

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

റതീ- സര്കവ്വേ കജഭാലനികേള സതകേഭാരവ കേമ്പനനികേലള ഏല്പനിക്കുന്ന നടപടനി

304 (1293) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  റതീസര്കവ്വേ  കജഭാലനികേള  സതകേഭാരവ  കേമ്പനനികേലള

ഏല്പനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതകേഭാരവ കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് റതീസര്കവ്വേ നടതവഭാന് കേരഭാര് നല്കുകമ്പഭാള

ഇതുമഭായനി  ബനലപട്ടുണഭാകുന്ന  ദൂഷവവശങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റവനഡ്യൂ,-സര്കവ്വേ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  പരനിചേയസമ്പന്നരഭായ

ഉകദവഭാഗസലര റതീസര്കവ്വേ കജഭാലനികേളക്കസ്റ്റ് ദനിവസക്കൂലനി അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചസ്റ്റ് സര്കവ്വേ

കജഭാലനികേള കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടത്തഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സലാംസഭാനലത്ത  റതീസര്കവ്വേ  കജഭാലനികേള  സതകേഭാരവ  കേമ്പനനികേലള
ഏല്പനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേലളഭാനലാം  സതതീകേരനിചനിടനില.
സര്കവ്വേ കജഭാലനികേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച ഏജന്സനികേലളലക്കഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന
വനിഷയത്തനില്  സര്കവ  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

റതീ- സര്കവ്വേ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം

305 (1294) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  1965-ല് ആരലാംഭനിച റതീസര്ലവ്വേ നടപടനികേള  52  വര്ഷലാം
പനിന്നനിടനിട്ടുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പകുതനി  വനികലജുകേളനില്കപഭാലുലാം  ഇനനിയുലാം  റതീസര്ലവ്വേ
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റതീസര്കവ്വേ  പൂര്ത്തനിയഭായവയനില്തലന്ന  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ലഭനിച
പരഭാതനികേളുലട ബഭാഹുലവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാലഹരണലപട  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടപടനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
തടസലമന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില്  അനനിമ  തതീരുമഭാനത്തനിനുളള  അധനികേഭാരലാം  സര്ക്കഭാറനില്  നനിലനനിര്ത്തനി
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  സസൗകേരവകത്തഭാലട  ഓകരഭാ  പ്രകദശതലാം  സര്കവ്വേ
നടതന്നതനിനസ്റ്റ് സതകേഭാരവ ഏജന്സനികേലള നനികയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആലകേയുള്ള 1664 വനികലജുകേളനില്  885 വനികലജുകേളനില്
റതീ-സര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  റതീസര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ് സര്കവ്വേ അതനിരടയഭാള ആക്ടസ്റ്റ് ലസക്ഷന് 9(2)
പ്രസനിദലപടുത്തനി  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയഭായനി  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം
ആകക്ഷപമുള്ളപക്ഷലാം അവര് നല്കുന്ന എ.എല്.സനി.  അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പരഭാതനിരഹനിത റനിക്കഭാര്ഡുകേളഭാണസ്റ്റ്
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അനനിമമഭാക്കനി റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറുന്നതസ്റ്റ്. റനിക്കഭാര്ഡസ്റ്റ് പ്രദര്ശന കവളയനില്
പരനികശഭാധനിക്കഭാത്ത റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില് ചേനില അപഭാകേതകേള ഉണഭാകേഭാറുണസ്റ്റ്. എന്നഭാല്
എല്.ആര്.എലാം  സലാംവനിധഭാനത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില് എലഭാലാം  റതീസര്കവ്വേ
അപഭാകേതകേള അല.  പുതനിയ സബ്ഡനിവനിഷന്,  കപരസ്റ്റ്  മഭാറലാം,  കപഭായനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ഔടസ്റ്റ്
ബസൗണറനി, കകേഭാര്ടസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് എന്നനിവയുലാം ഇവയനില് ഉളലപടുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നനിലവനില് ആധുനനികേ സര്കവ്വേ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  സഹഭായത്തഭാലഭാണസ്റ്റ്
റതീസര്കവ്വേ  നടപടനികേള  നടത്തനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  WGS  84  എന്ന  കകേഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്
സനിസവലാം,  ആധുനനികേ  സര്കവ്വേ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  GPS,  ETS  എന്നനിവയുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കൃതവതകയഭാലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ഇ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

റതീ- സര്കവ്വേ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള

306 (1295) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് റതീസര്കവ്വേ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴ തഭാലൂക്കനിലന്റെ റതീസര്കവ്വേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു സര്ലവ്വേ ഓഫതീസസ്റ്റ് പുതുതഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  24-1-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (എലാം.എസസ്റ്റ്.)  28/2017/റവനഡ്യൂ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് റതീ-സര്കവ്വേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത
14  ജനിലകേളനിലുലാം  വപ്രമറനി&ലസക്കന്റെറനി  ഗസൗണസ്റ്റ്  കപഭായനിനകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  10
വനികലജുകേളുലടയുലാം,  ഇടുക്കനി ജനിലയനില്  5  വനികലജുകേളുലടയുലാം റതീ-സര്കവ്വേ ആധുനനികേ
സര്കവ്വേ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  കടഭാടല്  കസഷന്,  കഗഭാബല്
ലപഭാസനിഷനനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വവക്തമഭായ ആക്ഷന് പഭാകനഭാലട
പൂര്ണ ലപഭാതുജന പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട കുറമറ രതീതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  മറ്റു  ജനിലകേളനില്  പുകരഭാഗതനിയനിലുള്ള  39
വനികലജുകേളുലട റതീ-സര്കവ്വേ സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  റതീ-സര്കവ്വേയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.
ഗസൗണസ്റ്റ്  കേണ്കട്രെഭാളുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  കജഭാലനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടനവരുന.
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  റതീ-സര്കവ്വേ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  10  വനികലജുകേളുലടയുലാം
റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില്  സര്ലവ്വേ  അതനിരടയഭാള  ആക്ടനിലല  ലസക്ഷന്  9(2)  പ്രസനിദലപടുത്തനി
റനിക്കഭാര്ഡസ്റ്റ്  പ്രദര്ശന  കവളയനില്  ലഭനിച  എ.എല്.സനി.  (അപതീല്  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  കേലാംപയനിനകേള)
അകപക്ഷകേളനില് കമല് നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇടുക്കനി ജനിലയനില്  5  വനികലജുകേളുകടയുലാം
ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്. ഗസൗണസ്റ്റ് കേണ്കട്രെഭാള കപഭായനിനകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം 3 വനികലജുകേളനില്
ഫതീല്ഡസ്റ്റ് വര്ക്കുകേള പുകരഭാഗതനിയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ് ജനിലകേളനില് പുകരഭാഗതനിയനിലുള്ള 39
വനികലജുകേളനില് 15 വനികലജുകേളനിലല റതീസര്കവ്വേ അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പടയവനിതരണലാം

307 (1296) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  2017  ജൂലഭായസ്റ്റ്  വലരയുളള  കേഭാലയളവനില്
എതകപര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  പടയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് പടയലാം വനിതരണലാം ലചേയതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  2017  ജൂലലല  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്
ആലകേ 22923 പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  
തനിരുവനനപുരലാം 76 (തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് 2 പടയങ്ങള യഥഭാകമലാം 

19-8-2016- ലല സ.ഉ.(വകേ) നമ്പര് 466/16/റവ പ്രകേഭാരവലാം
10-4-2017-ലല  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്  115/17/റവ.നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരവലാം  വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേഭാലലാം 95

പത്തനലാംതനിട 39

കകേഭാടയലാം 182

ആലപ്പുഴ 52
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ഇടുക്കനി 5521

എറണഭാകുളലാം 1103

തൃശ്ശൂര് 2925

മലപ്പുറലാം 3744

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 2901

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 2424

കേണ്ണൂര് 526

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 2982

വയനഭാടസ്റ്റ് 353

ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനിലല റതീസര്കവ്വേ നടപടനികേള

308 (1297) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനില്  റതീ  സര്കവ്വേ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കേഭാരണലമലനന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനിലല  കേരനിപ്പൂര്  വനികലജനില്  റതീ  സര്കവ്വേയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
അവകേഭാശ കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള എത അകപക്ഷകേള ലകേടനിക്കനിടപ്പുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ  അകപക്ഷകേള  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതുമൂലലാം
നനികുതനിയടച്ചുലകേഭാണനിരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നനികുതനിയടയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്
എനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനില് ആലകേയുള്ള  25  വനികലജുകേളനില്  17  വനികലജുകേളനില്

റതീസര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭായനി റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2

വനികലജുകേളുലട  റതീസര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സര്കവ്വേ അതനിരടയഭാള  ആക്ടസ്റ്റ്  ലസക്ഷന്

(13)  പ്രസനിദലപടുത്തനി  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനസ്റ്റ്  വകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  കശഷനിക്കുന്ന  6  വനികലജുകേളുലട  റതീസര്കവ്വേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കജഭാലനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി) റതീസര്കവ്വേയുലട ഭഭാഗമഭായനി അവകേഭാശ കപഭാക്കുവരവസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള
അകപക്ഷകേള  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  റതീസര്കവ്വേ  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  1215  പരഭാതനികേള
തതീര്പസ്റ്റ് കേല്പനിക്കുവഭാന് ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  2013-ലഭാണസ്റ്റ് കേരനിപ്പൂര് വനികലജനില് റതീ-സര്കവ്വേ നനിലവനില് വന്നതസ്റ്റ്.
റതീസര്കവ്വേയ്ക്കുകശഷലാം കേരമടയഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തവരുലട പരഭാതനി തതീര്പഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  പരഭാതനികേളുലട തതീര്പഭാക്കല് സലാംബനനിചസ്റ്റ് അവകലഭാകേനലാം നടതകേയുലാം
ആവശവമഭായ നനിര്കദശങ്ങള ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടുതല്
സര്കവ്വേയര്മഭാരുലട  കസവനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേമ്പഡ്യൂടര് ഡഭാഫ സ്റ്റ്സ്മെഭാന് കകേഭാഴ സ്റ്റ്

309 (1298) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്കവ്വേയുലാം ഭൂകരഖയുലാം വകുപസ്റ്റ്, കേമ്പഡ്യൂടര് ഡഭാഫസ്റ്റ്സ് മഭാന് കകേഭാഴസ്റ്റ് നനിലവനില്
നടതന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത കകേഭാഴനില് കചേരുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില് എത അകപക്ഷകേള
വകുപനില്  ലഭവമഭായനിട്ടുലണനലാം  അവയനില്  എനസ്റ്റ്  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് കകേഭാഴസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണവലാം എന്നകത്തയസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സര്കവ്വേയുലാം  ഭൂകരഖയുലാം  വകുപസ്റ്റ്,  കേമ്പഡ്യൂടര്  ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന്  കകേഭാഴസ്റ്റ്
നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  23  അകപക്ഷകേള  കേമ്പഡ്യൂടര്
ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന്  കകേഭാഴനില്  കചേരുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്കവ്വേ  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള
MGRTCS (Modern Government Research and Training Centre for Survey)
എന്ന സഭാപനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എലഭാ പരനിശതീലനവലാം നടതന്നതസ്റ്റ്.  വനലാം -  വനവജതീവനി
വകുപനിലല  BFO/SFO  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടതന്ന  സര്കവ്വേ  ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്,
വപ്രവറസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  നടതന്ന കമഭാകഡണ്  സര്കവ്വേ  കകേഭാഴസ്റ്റ്  എന്നനിവ
നനിലവനില്  നടനവരുന്നതനിനഭാല്  കഭാസസ്റ്റ്  സസൗകേരവങ്ങള  ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്
കേമ്പഡ്യൂടര്  ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന്  കകേഭാഴസ്റ്റ്  നടത്തഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ടനി
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  കേമ്പഡ്യൂടര്   ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന്  കകേഭാഴസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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310 (1299) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്കവ്വേ ഭൂകരഖ വകുപനില് ആവശവത്തനിനസ്റ്റ് സര്കവയര്മഭാര് ഇലഭാത്തതനിനഭാല് റതീ
സര്കവ്വേ  സലാംബനനിച്ചുലാം  വസ്തു  തര്ക്കങ്ങളക്കുലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുനലവനള്ളതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഈ  സഭാഹചേരവലാം  സഭാധഭാരണ
ജനങ്ങളുലട ജതീവനിതലത്ത ബഭാധനിക്കുനലണന്നതസ്റ്റ് ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുകമഭാ;

(ബനി)  സര്കവയര്  തസ് തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടതന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എന്നഭാണസ്റ്റ് ഈ തസ് തനികേയുലട പരതീക്ഷ നടന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  റഭാങ്കസ്റ്റ്
ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ് കേഭാരണലാം;
നനിലവനില് എത ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ് തതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം
എത ഒഴനിവകേള ഈ തസ് തനികേയനില് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഈ ഒഴനിവകേള നനികേതന്നതനിനഭായനി
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യ് ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്കവ്വേ  ഭൂകരഖ  വകുപനില്  സര്കവയര്  തസ് തനികേയനില്  നനിയമനലാം
നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  അവസഭാനമഭായനി  പരതീക്ഷ നടന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നഭാണസ്റ്റ്  ;  അന്നസ്റ്റ് എത കപര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നല്കേനി;എത കപരുലട റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് ആണസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  സര്ലവ്വേ  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്കവയര്മഭാരുലട
അധനികേ തസ് തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില് മുന് ഉത്തരവകേളനില്  ലവടനിക്കുറചസ്റ്റ്
തസ് തനികേകേള പുനനഃസഭാപനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സര്കവ്വേ സലാംബനനിച കജഭാലനികേള സതകേഭാരവ ഏജന്സനികേലള ഏല്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  പത-ദൃശവ  മഭാധവമങ്ങളനില്  വന്ന
വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് സതകേഭാരവ ഏജന്സനികേള മുകഖന
ലചേയ്യുന്ന കജഭാലനികേളനിലല സതതീകേഭാരവതലയ കുറനിചസ്റ്റ് ഗസൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇങ്ങലന തയഭാറഭാക്കുന്ന കരഖകേളനിലല അപഭാകേതകേളുലട ഉത്തരവഭാദനിതതലാം സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  മുന്  സലാംരലാംഭങ്ങള
വനിജയകേരമഭായനിരുന്നനിലഭാലയന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  സര്കവ്വേ  കജഭാലനികേള  സതകേഭാരവ  ഏജന്സനികേലള  ഏല്പനിചഭാല്  സര്കവയര്
കയഭാഗവതയുള്ള  ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  സഭാധവത  നഷ്ടലപടുന്ന
സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭാകുലമന്ന കേഭാരവലാം  ഗസൗരവമഭായനി  കേഭാണുകമഭാ;  എങ്കനില് സര്കവ്വേ കജഭാലനികേള
സതകേഭാരവ ഏജന്സനിലയ ഏല്പനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. നനിലവനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കസവനലാം പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചുവരുന. 14-1-2016-ല് രണഭാലാംതരലാം  സര്കവ്വേയര്മഭാരുലട 68
ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017  കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ്,  ജൂവല
മഭാസങ്ങളനില്  ഉണഭായ  7  സര്ലവ്വേയര്  തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  വകുപനിലല  രണഭാലാംതരലാം
സര്ലവ്വേയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ&എഫസ്റ്റ്)   സര്കവ്വേ  സലാംബനനിച  കജഭാലനികേള  സതകേഭാരവ  ഏജന്സനികേലള
ഏല്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിടനില.  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച പത-ദൃശവ മഭാധവമങ്ങളനില്
വന്ന  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ലപടനിടനില.  സര്കവ്വേ  കജഭാലനികേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിച  ഏജന്സനികേലളലക്കഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം  അതുമൂലമുണഭാകയയഭാലമന്നസ്റ്റ്
ആകക്ഷപമുള്ള വനിഷയങ്ങള വനിശകേലനലാം ലചേയകശഷലാം മഭാതകമ ഈ വനിഷയത്തനില്
തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുകേയുള്ളു.

സര്കവ്വേയര്മഭാരുലടയുലാം  ഡഭാഫ സ്റ്റ്സ്മെഭാന്മഭാരുകടയുലാം കയഭാഗവതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

311 (1300) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് റവനഡ്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്കവ്വേ  വകുപനിലല  സര്കവ്വേയര്മഭാരുകടയുലാം  ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന്മഭാരുകടയുലാം  കയഭാഗവതഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  കയഭാഗവതകേള  തുലവമഭാലണങ്കനില്  രണസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങകളയുലാം  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്
സര്കവ്വേയസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില് തടസമുകണഭാ;

(സനി)  അതവഭാധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  സര്കവ്വേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതകമ്പഭാള ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  സഭാഫസ്റ്റ്,  ഓഫതീസസ്റ്റ്  സഭാഫസ്റ്റ്  എന്ന കവര്തനിരനിവസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
കേഭാരവക്ഷമതലയ ബഭാധനിക്കുനകണഭാ; ഇലതഭാഴനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി&സനി)  സര്കവ്വേയുലാം  ഭൂകരഖയുലാം  വകുപനില്  ആധുനനികേവത്കേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരവത്തനില് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  നനിലനനിന്നനിരുന്ന കജഭാലനികേളനില് മഭാറലാംവരനികേയുലാം കുറവ
വരനികേയുലാം ലചേയ സഭാഹചേരവത്തനില് സര്ലവ്വേയര്, ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന് എന്നതീ തസനികേകേളനില്
പ്രകതവകേലാം പ്രകതവകേലാം നനിയമനലാം നടകത്തണ ആവശവലാം വരുന്നനില. സര്കവ്വേ വകുപനില്
ഫതീല്ഡസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ്, ഓഫതീസസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് എന്ന കവര്തനിരനിവസ്റ്റ് നനിലവനില് വകുപനിലന്റെ കേഭാരവക്ഷമതലയ
ബഭാധനിക്കുന്നനില. സര്ലവ്വേയര്  ഡഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന് ഇന്റെകഗഷന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പകേള

312 (1301) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹസൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  വനിതരണലാംലചേയ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
വഭായ്പകേളനില് ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി തനിരനിചടവസ്റ്റ് മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നവ എഴതനിത്തള്ളഭാനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേടഭാശതഭാസത്തനിലൂലട  അടച്ചുതതീര്ത്ത  ഭവനവഭായ്പകേളനില്  പലതനിനുലാം  ഈടഭായനി
നല്കേനിയ  വസ്തുവനിലന്റെ  പ്രമഭാണലാം  തനിരനിച്ചുനല്കേനിയനിടനില  എന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ ; ആയതസ്റ്റ് തനിരനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം വനിതരണലാംലചേയ ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പകേളനില്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയ  ദുര്ബല  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ മുഴവന്
കപരുകടയുലാം  വഭായ്പഭാ  ബഭാധവത  20-5-2009-ലല  സ.ഉ  (എലാം.എസസ്റ്റ്)  നമ്പര്  21/
2009/ഭവനലാം  പ്രകേഭാരലാം  എഴതനിത്തള്ളനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  അതുകപഭാലല  തലന്ന വമതതീ
ഭവന  പദതനിയനിലല  കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാരഭായനി  അവകശഷനിക്കുന്ന  വഭായ്പഭാക്കഭാരുലടയുലാം വഭായ്പഭാ
ബഭാധവത  എഴതനിത്തള്ളനി  ഉത്തരഭാവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  വഭായ്പഭാ  കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാര്ഡനില്  7-2-2004  മുതല്  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വന്നനിരുന. ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം തഭാഴ, ഇടത്തരലാം
ഉയര്ന്ന വരുമഭാന വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ മുഴവന് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം പനിഴപലനിശയനില്
പൂര്ണമഭായുലാം  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇടത്തരലാം/ഉയര്ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ
കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാരുലട മുടക്കപലനിശയനില് യഥഭാകമലാം 70%-ഉലാം  50%-ഉലാം ഇളവസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന.
ഒ.റനി.എസസ്റ്റ്. പദതനിയുല്ലട കേഭാലഭാവധനി 30-6-2017-ല് അവസഭാനനിചതനിലന തുടര്ന്നസ്റ്റ്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആയതസ്റ്റ്  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  എന്നഭാല്  അവകശഷനിക്കുന്ന
കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാരനില്  ഭൂരനിഭഭാഗലാംകപരുലാം  തങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  കശഷനി  ഇല  എനലാം,
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി അവശത അനുഭവനിക്കുന്നവരുലാം കരഭാഗഗസരഭാലണനലാം കേഭാണനിചസ്റ്റ്
നനിരനരലാം  നല്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന
വനിധത്തനിലുള്ള ഒരു പഭാകക്കജസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേടഭാശതഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള ഇളവകേള ലഭനിക്കഭാന് കബഭാര്ഡനിലല
വഭായ്പഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് അവസരമുണഭായനിരുന.  മുതലുലാം മുതകലഭാളലാം പലനിശയുലാം
അടക്കലാം  200%  എങ്കനിലുലാം  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  നടത്തനിയ  വഭായ്പഭാക്കഭാരുലട  കേടബഭാധവത
പൂര്ണമഭായുലാം എഴതനിത്തള്ളഭാന് ഉത്തരവഭായനിരുന.  കൂടഭാലത മുതലുലാം പലനിശയുമഭായനി
150%  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  നടത്തനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  അവര്  200%  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  നടത്തഭാന്  24
മഭാസത്തവണയുലാം അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി. 200% തനിരനിചടവസ്റ്റ് നടത്തനിയ 18 കപര്ക്കസ്റ്റ്
മഭാതകമ  ടനി  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുകേയുണഭായുള്ളൂ.  49  കപര്ക്കസ്റ്റ്  150%
തനിരനിചടവസ്റ്റ്  നടത്തഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  200%  കേടഭാശതഭാസലാം  അനുവദനിചതനില്
ആലകേയുള്ള  18  കപരനില്  16  കപര്ക്കുലാം  പ്രമഭാണലാം  മടക്കനിനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  150%
ഒടുക്കനിയവരനില്  21  കപര് തനിരനിചടവസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രമഭാണലാം വകേപറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവര് തനിരനിചടവസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന. അതസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ് വസ്തുവനിലന്റെ
പ്രമഭാണലാം മടക്കനി നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

മൂന്നഭാര്, കദവനികുളലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഭവന പദതനിക്കഭായനി സലലാം

313 (1303) ശതീ  .  അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണൻകദവൻ  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തതനിലന്റെ തുടർചയഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കലപട
വനിദഗ  സമനിതനി  റനികപഭാർടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  മൂന്നഭാർ,  കദവനികുളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിൽ  ഭവന
പദതനി  നടപഭാക്കഭാൻ  ഭവന  നനിർമ്മേഭാണ  കബഭാർഡനിനസ്റ്റ്  എത  ഭൂമനി  നതീക്കനി  വചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് ഏലതഭാലക്ക സർകവ നമ്പരുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) ഇസൗ ഭൂമനി ഇകപഭാൾ ആരുലട വകേവശമഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  മൂന്നഭാർ  കമഖലയനിൽ  ഭവന  നനിർമ്മേഭാണ  കബഭാർഡസ്റ്റ്  ഭവന  പദതനി
നടപഭാക്കഭാൻ ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില് ഇതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണന്കദവന് ഭൂമനി  ഏലറടുത്തതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കലപട
വനിദഗ  സമനിതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം ഭവന പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ഭൂമനി നതീക്കനിവചനിടനില.

(ബനി-ഡനി)  ബഭാധകേമല.
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കപ്രതവലകേള

314 (1304) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടലനിലന്റെ അടനിത്തടനിലല ആവഭാസയനിടങ്ങള, കപ്രതവലകേളഭാല് നശനിപനി
ക്കലപടുന്നതഭായുളള പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തന്മൂലലാം  മതവസമ്പത്തനില്  കമഭാനുഗതമഭായ  കുറവണഭാകുലാം  എന്നതസ്റ്റ്
കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ആയതസ്റ്റ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കപ്രതവലകേളുലട  തുടര്നള്ള  നനികക്ഷപലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
മതവബനന  കമഖലയനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കേടലനില്  ഉകപക്ഷനിക്കലപടനിട്ടുള്ള മതവബനന വലകേളനില്ലപടസ്റ്റ്
(ghost fishing) മതവങ്ങളുലാം മറസ്റ്റ് ജല ജന്തുക്കളുലാം പക്ഷനികേളുലാം ചേതകപഭാകുന്നതഭായുലാം
ഇതുമൂലലാം മതവസമ്പത്തനിനസ്റ്റ് നഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുന്നതഭായുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കപ്രതവലകേളഭാലുള്ള  മതവസമ്പത്തനിലന്റെ  നഭാശലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  നനിര്കദശങ്ങള
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. കേടല് മലനിനതീകേരണലാം തടയുന്നതനിനുലാം കേടലനില് വലകേള ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
നനിരുതഭാഹലപടുതന്നതനിനുലാം,  മതവബനനത്തനികനഭാലടഭാപലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വലകേള
നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നനിര്കദശങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ജനിലകേളനില്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  നടത്തലപടനിട്ടുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളനില് ഈ വനിഷയലാം ഗസൗരവമഭായനി ചേര്ച ലചേയഭാറുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  തുടര്നലാം  ഇത്തരലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം ബുദനിമുട്ടുകേള അനുഭവനിക്കുന്നവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

315 (1305) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമ്പലപ്പുഴ  തഭാലൂക്കനിലല  വണഭാനലാം  മുതല്  പുറക്കഭാടസ്റ്റ്  വലര  തതീരകദശ
കമഖലയനിലുള്ള  ജനങ്ങള  കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 353

(ബനി)  ഈ പ്രകദശലത്ത വതീടസ്റ്റ്  നഷ്ടലപട  കുടുലാംബങ്ങള ദുരനിതഭാശതഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനിലുലാം
ലറയനില്കവ പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം തഭാമസനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ദുരനിതഭാശതഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനിലുലാം  പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഈ
കുടുലാംബങ്ങലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വതീടുലാം  സലവലാം  നഷ്ടലപട  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
സലലാം  വഭാങ്ങനി  വതീടസ്റ്റ്  വയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ആലപ്പുഴ
ജനിലയനിലല പുനരധനിവഭാസ കേവഭാമ്പുകേളനില് കേഴനിയുന്ന  68  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  നല്കേഭാന്  10  ലക്ഷലാം  രൂപവതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിരനരലാം
കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനിനനിരയഭാകുന്ന  കേടല്ത്തതീരത്തസ്റ്റ്  50  മതീററനിനുള്ളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപവതീതലാം
നല്കേനി 120 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

നഡ്യൂ മഭാഹനി ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ്

316 (1306) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നഡ്യൂ മഭാഹനി ഹഭാര്ബര് പരനിസരത്തസ്റ്റ് പുതനിയ മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ് പണനിയുന്നതുമഭായനി
ബനലപട പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാകയഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസലാം
എനഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല. നഡ്യൂ മഭാഹനി ഹഭാര്ബര് പരനിസരത്തസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള
ഒകരക്കര് സലത്തസ്റ്റ്  32  ഫനിഷസ്റ്റ് സഭാളുകേള ഉളലപടുന്ന മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
178.38  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി KIIFB വഴനി  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി നനിര്കദശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേരള അകേതഭാ കവകഞ്ചഴ സ്റ്റ് ഇന്റെര്നഭാഷണല് ലനിമനിറഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

317 (1307) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

അലങ്കഭാര മതവങ്ങളുലട ഉല്പഭാദന,വനിപണന കമഖലകേളനില് ഇടലപടുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനി  രൂപതീകൃതമഭായ കകേരള  അകേതഭാ  ലവകഞ്ചഴസ്റ്റ്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
നനിലവനിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിച
നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
405/2020
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ഉത്തരലാം

കകേരള അകേതഭാ ലവകഞ്ചഴസ്റ്റ്  ഇന്റെര്നഭാഷണല് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (KAVIL)  പുനരുദരനി
ക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലല  മതവകേര്ഷകേ  വനികേസന
ഏജന്സനിയുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  അലങ്കഭാര  മതവകൃഷനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  അലങ്കഭാര  മതവങ്ങള  കേഭാവനില്  മുകഖന  വനിപണനലാം
നടതന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  2017-18  supplementary  demand  for
grant-വഴനി 2 കകേഭാടനി രൂപ കേഭാവനില്-ലന്റെ പ്രവര്ത്തന ങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദശതീയ സമുദ്ര മതവബനന നയലാം

318 (1308) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  സമുദ്ര  മതവബനന  നയലാം  സലാംസഭാനലത്ത  പരമ്പരഭാഗത
മതവകമഖലയ് ക്കസ്റ്റ് കേനത്ത ആഘഭാതലാം ഏല്പനിക്കുലാം എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  നയത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  വവവസകേളഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
കദഭാഷകേരമഭാലണന്നസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഈ നയത്തനിലന്റെ നക്കല് പ്രസനിദതീകേരനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  കതടനിയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  എലനഭാലക്ക  മഭാറങ്ങള
വരുത്തണലമന്നഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രലത്ത അറനിയനിചതസ്റ്റ് ; അതനികന്മെലുള്ള കകേന്ദ്ര
പ്രതനികേരണലാം എനഭായനിരുന ;

(ഡനി)  പരമ്പരഭാഗത  മതവകമഖലയ് ക്കസ്റ്റ്  കദഭാഷകേരമഭായ  നനിബനനകേള  നതീക്കുവഭാന്
കകേന്ദ്രവമഭായനി  ഇതനിനകേലാം  ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇലലങ്കനില്  അതനിനുള്ള  നടപടനി
വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  28-4-2017-ലല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  കദശതീയ  സമുദ്ര
മതവബനന  നയത്തനില്  മതവബനന  കമഖലയനില്  ദൂരവവഭാപകേമഭായ  പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങള
ഉണഭാകുന്ന നനിരവധനി കേഭാരവങ്ങള ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എല്.ഒ.പനി.  നനിര്ത്തലഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 355

പുതനിയ  നയത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുങ്കനിലുലാം  പനി.പനി.പനി.  കമഭാ ഡലനില്  സമുദ്ര  മതവബനന
കമഖലയനില് സതകേഭാരവ മൂലധന നനികക്ഷപലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലമനലാം,  അനഭാരഭാഷ
സഭാകങ്കതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുള്ള മതവബനന യഭാനങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുലമനള്ള നയത്തനിലല പ്രഖവഭാപനലാം  മളടനിനഭാഷണല് കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  മതവ
കമഖല  തുറനലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തുലവമഭായനിരനിക്കുലാം  എന്നസ്റ്റ്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില്
ആശങ്കയുണസ്റ്റ്.  സമുദ്ര മതവബനന കമഖലയനില് സതകേഭാരവ മൂലധന നനികക്ഷപവലാം
വനികദശ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവയുലാം  വന്കതഭാതനില്  കേടനവന്നതസ്റ്റ്  മതവസമ്പത്തസ്റ്റ്  കുറയുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഭാരണമഭാകുകേയുലാം  പരമ്പരഭാഗത മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉപജതീവന മഭാര്ഗ്ഗലത്ത
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം എന്ന ആശങ്കയുലാം നനിലനനില്ക്കുന. 

മതവ കമഖലയസ്റ്റ് ഗുണകേരമഭായനി ഭവനിക്കുമഭായനിരുന്നതുലാം,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുമഭായ  പല  കേഭാരവങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിചനിടനില.
സലാംസഭാനങ്ങളുലട തതീരക്കടല് അധനികേഭാരപരനിധനി നനിലവനിലല  12  കനഭാടനിക്കല് വമല്
എന്നതസ്റ്റ്  36  കനഭാടനിക്കല് വമല് എന്നസ്റ്റ് പുനര്കമതീകേരനിക്കണലമന്നതുലാം,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള  ആഴക്കടല്  മതവബനനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കത്തക്കവനിധലാം  നയ
രൂപതീകേരണലാം കവണലമന്നതുലാം,  മതവകമഖലയസ്റ്റ്  മഭാതമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴനില്  ഒരു
മനഭാലയലാം കവണലമനമുള്ള ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഉന്നയനിക്കുന്ന ആവശവങ്ങളകപഭാലുലാം
പുതനിയ കദശതീയ മതവനയത്തനില് ഉളലപടനിടനില. 

ലചേറുമതവങ്ങലള  പനിടനിചസ്റ്റ്  (ജൂവവനല്  ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ്)  വളത്തനിനഭായുലാം  മറ്റുലാം
വനില്പന  നടതന്നതസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  MLS  (Minimum  Legal  Size)
നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ് നനിയനനിച്ചുവരുന. എന്നഭാല് എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാകുലാം
വനിധലാം  കദശതീയ  തലത്തനില്  തതീരുമഭാനമുണഭായഭാകല  ഇത്തരലാം  അശഭാസതീയ  മതവബനനലാം
പൂര്ണമഭായനി  നനിയനനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  അക്കഭാരവവലാം  പുതനിയ  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്
ഉളലപടനിടനില.  കേരടസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കമല്വനിവരനിച മുഴവന്
വസ്തുതകേളുലാം ഉളപടുത്തനി നനികവദനലാം നല്കേനിയനിരുന. എന്നഭാല് അലതഭാനലാം പരനിഗണനിക്കലപടനിടനില.

(ഡനി)  മതവബനന കമഖലയുലടയുലാം,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  തഭാല്പരവങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇതനിനകേലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് നനികവദനങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വക്കലാം, കേനിളനിമഭാനൂര് മതവ ചേനകേള

319 (1309) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വക്കലാം,  കേനിളനിമഭാനൂര്  മതവ  ചേനകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് സതതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വക്കലാം  മതവചേനയുലട  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
നനിലവനില് പദതനിയനില.  എന്നഭാല് വക്കത്തനിനടുതള്ള നനിലയഭാമുക്കസ്റ്റ് ഫനിഷസ്റ്റ് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്
136.98  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കലനില്  KIIFB  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദശലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലുളലപട  പഴയ  കുനകമ്മേല്
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  കേനിളനിമഭാനൂര്  മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2011-ല്
തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന  50.00  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഒരു പദതനിയുലാം
2012-ല് കദശതീയ മതവവനികേസന കബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
137.55 ലക്ഷലാം രൂപയുലട വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം സമര്പനിചനിരുന. ടനി മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്
റതീലറയനില്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ശവലാംഖലയനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി  പദതനി  അടങ്കല് തുകേ  100
ലക്ഷത്തനിനകേത്തഭാക്കനി പുതുക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന് കദശതീയ മതവവനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
21-6-2012-ല് ആവശവലപടതനുസരനിചസ്റ്റ് പുതുക്കനിയ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  85.41  ലക്ഷലാം രൂപ
അടങ്കല് തുകേയനില്  18-3-2013-ല് കദശതീയ മതവവനികേസന കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല് നഭാളനിതുവലര അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.

കകേന്ദ്ര മതവ നയലാം

320 (1310) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി പ്രഖവഭാപനിച മതവ നയത്തനിലൂലട സതകേഭാരവ
കേപലുകേളക്കസ്റ്റ് 12 കനഭാടനിക്കല് വമല് അകേലലവലര മതവബനനത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി
നല്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് പരമ്പരഭാഗത മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ:

(ബനി) മതവ നയത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ;
പ്രതനികേരണലാം എനഭായനിരുന എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതകേഭാരവ നനികക്ഷപലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാലനന്ന കപരനില് വനികദശ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവയുലട സഹഭായലാം കതടുലമനലാം പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡല് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലമനമുള്ള കകേന്ദ്ര
നയലാം മതവബനന രലാംഗലത്ത കുത്തകേവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുന്നതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത  നയങ്ങള  തനിരുത്തനിക്കഭാന്  കവണ  ഇടലപടല്  നടത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)   സലാംസഭാനങ്ങളുലട  തതീരക്കടല്  അധനികേഭാര  പരനിധനി  നനിലവനിലല  12
കനഭാടനിക്കല് വമല് എന്നതസ്റ്റ്  36  കനഭാടനിക്കല് വമല് എന്നഭാക്കനി പുനര്കമതീകേരനിചസ്റ്റ്
പുതനിയ  കദശതീയ  മതവനയത്തനില്  ഉളലപടുത്തണലമനള്ളതസ്റ്റ്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
ഉന്നയനിക്കുന്ന  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  ആവശവലാം  പരനിഗണനിക്കലപടനില.  ഈ
സഭാഹചേരവത്തനില്  നയലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഴക്കടല്  മതവബനനത്തനിനസ്റ്റ്
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘങ്ങലള പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അഭവര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഈ വനിഷയത്തനില് കൂടുതല് ശക്തമഭായ ഇടലപടല് നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സതീറഭാഞ്ചനിലാംഗസ്റ്റ്,  കൂടുകൃഷനി  പദതനികേള
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  സതീറഭാഞ്ചനിലാംഗസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മതവ/ലചേമ്മേതീന്  കു ഞങ്ങലള
ഹഭാചറനികേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് കേഭായലുകേളനിലുലാം അഴനിമുഖങ്ങളനിലുലാം നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന്
ഉകദശനിക്കുന.  ഇതനിലൂലട  മതവസമ്പത്തസ്റ്റ്  വര്ദനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത
കൂടുകൃഷനി  പദതനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേടലനില്  കൂടുകേള  ഇറക്കനി  അതനില്  മതവ
കുഞങ്ങലള  നനികക്ഷപനിചസ്റ്റ്  പനിടനിലചടുക്കുന്ന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
കൃതനിമപഭാരസ്റ്റ്  നനികക്ഷപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  മതവ  സമ്പത്തസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം
ലതരലഞടുത്ത സലങ്ങളനില് നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)   28-4-2017-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള കദശതീയ സമുദ്ര
മതവബനന  നയത്തനില്  ഗുണലത്തക്കഭാകളലറ  മതവബനന  കമഖലയനില്  ദൂര
വവഭാപകേമഭായ പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങള ഉണഭാകുന്ന നനിരവധനി  കേഭാരവങ്ങള ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മതവകമഖലയസ്റ്റ്  ഗുണകേരമഭായനി  ഭവനിക്കുമഭായനിരുന്ന  നനിരവധനി  നനിര്കദശങ്ങള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിരുലന്നങ്കനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിചനിടനില.  സലാംസഭാനങ്ങളുലട തതീരക്കടല് അധനികേഭാരപരനിധനി നനിലവനിലല  12
കനഭാടനിക്കല്  വമല്  എന്നതസ്റ്റ്  36  കനഭാടനിക്കല്  വമല്  എന്നസ്റ്റ്  പുനര്കമതീകേരനി
ക്കണലമനള്ളതുലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ആഴക്കടല് മതവ
ബനനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കത്തക്ക  വനിധലാം  നയരൂപതീകേരണലാം  കവണലമനലാം
മതവകമഖലയസ്റ്റ്  മഭാതമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ഒരു  മനഭാലയലാം
കവണലമനമുള്ള ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി ഉന്നയനിക്കുന്ന ആവശവങ്ങള കപഭാലുലാം പുതനിയ കദശതീയ
മതവ നയത്തനില് ഉളലപടനിടനില. ലചേറുമതവങ്ങലള പനിടനിക്കുന്നതസ്റ്റ് നനികരഭാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കദശതീയ  തലത്തനില്  തതീരുമഭാനമുണഭാ  കേണലമനലാം,  മതവബനന
യഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  സഭാന്കഡര്ഡ്സസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്ക  ണലമനള്ളതുലാം  പുതനിയ
വനിജ്ഞഭാപനത്തനില് ഉളലപടനിടനില.  കമല്കേഭാരവങ്ങള  ഉളലപടുതന്നതനിനുലാം ആഴക്കടല്
മതവബനനലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായലാം  നല്കേനി  പ്രഭാപ്തരഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം
ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  പ്രതനികേരണലാം  ഇതുവലര
ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ആവശവമഭായ ഇടലപടല് നടത്തഭാന് ശമനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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അലങ്കഭാര മതവകൃഷനിയുലാം വനില്പനയുലാം പ്രദര്ശനവലാം വനിലക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
വനിജ്ഞഭാപനലാം

321 (1311) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലങ്കഭാര മതവകൃഷനിയുലാം വനില്പനയുലാം പ്രദര്ശനവലാം വനിലക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എതതരലാം  അലങ്കഭാര  മതവങ്ങളുലട  പ്രദര്ശനവലാം  വനില്പനയുമഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിലക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  ഈ  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുളള  ആശങ്ക  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനില  അലങ്കഭാര  മതവങ്ങളുലട  വനില്പനയുലാം  പ്രദര്ശനവലാം  വനിലക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി,  വനലാം,  കേഭാലഭാവസ  മനഭാലയലാം  2017
കമയസ്റ്റ്  23-നസ്റ്റ്  Prevention  of  Cruelty  to  Animals  (Aquarium  & Fish  tank
Animals  Shop)  എന്ന ഗസറഡസ്റ്റ് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറ്റുള്ളവയുലട
കേഭാരവത്തനില് നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  141  കേടല്  അലങ്കഭാര  മതവങ്ങളുലട  വനില്പനയുലാം  പ്രദര്ശനവലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
വനിലക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറലമ  സഭാവസ്റ്റ്,  തനിരണനി  വര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  കേടല്
മതവങ്ങലളയുലാം വനിലക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത നതീരഭാളനി,  കേണവ, കൂനല്, കനഭാടനിലസസ്റ്റ്,
കേടല് കചേന,  ഇനവന് കകേഭാണ് സസ്റ്റ് വനല്,  മഭാന്റെനിസസ്റ്റ്  ലകേഭാഞ്ചുകേള,  ലജലനി  ഫനിഷസ്റ്റ്
എന്നനിവലയയുലാം ടനി വനിജ്ഞഭാപനത്തനില് വനിലക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. (കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിലക്കനിയനിട്ടുള്ള
അലങ്കഭാര മതവങ്ങളുലട ലനിസസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന).*

(സനി)  അലങ്കഭാര  മതവവനിപണനവലാം  നനിയനണവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ഈ  കമഖലലയ  ആശയനിക്കുന്ന  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ആളുകേലള ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭാക്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് ടനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധന
നടതന്നതനിനുകവണനി കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് അഭവര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 359

ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട ഉത്തര കമഖലഭാ ഉപകകേന്ദ്രലാം

322 (1312) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലട
ഉത്തരകമഖലഭാ  ഉപകകേന്ദ്രലാം  പയന്നന്നൂരനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  നടപടനികേളുലട
നനിലവനിലല സനിതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലസന്റെര്  തുടങ്ങുന്നതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
കേഴനിഞ ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഏതസ്റ്റ് ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
അക്കസൗണനിലഭാണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കേണ്ണൂരനില്  അകേതഭാകേളചര്  ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്ലറന്ഷന്  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18  ബജറനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ടനി
തുകേ 2415-05-277-99 എന്നസ്റ്റ് ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് അക്കസൗണനില് വകേയനിരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭായതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല നനിയമനിച ഒരു വനിദഗ സമനിതനി പയന്നൂരുലാം പരനിസര പ്രകദശങ്ങളുലാം
സനര്ശനിക്കുകേയുലാം  ഗകവണനിലാംഗസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലനിനസ്റ്റ്  വനിശദമഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപ്പുവഴനി ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

323 (1313) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപ്പുവഴനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  മഭാസങ്ങള  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2013  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള എതയുലാംകവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  2010-11  വര്ഷലാം  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  സമഗ  തതീരകദശ
കുടനിലവള്ള പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖന ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലുളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കേണല്ലൂര് കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലാം,  ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന പുല്ലുകുളങ്ങര,
കൂടലാംവഭാതുക്കല് കറഭാഡസ്റ്റ് പ്രവ കൃത്തനിയുലാം,  റനി.എലാം.  ചേനിറ ആയനിരലാംലതങ്ങസ്റ്റ് പഭാലത്തനിലന്റെ
അകപ്രഭാചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇതുവലര  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിഞനിടനില.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനവലാം മഭാനവകശഷനി വനികേസനവലാം
എന്ന  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖന, കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 198.00 ലക്ഷലാം രൂപയുലട കേണല്ലൂര്
പബനികേസ്റ്റ്  ലഹല്ത്തസ്റ്റ് ലസന്റെറനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനി  പദതനി  ലടണര്  ലചേയ്തുകേഴനിഞ.  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വകുപ്പുമുകഖന  നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പ്രവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സമ്പഭാദവ സമഭാശതഭാസ പദതനി

324 (1314) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ലകേ  .  ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞമഭാസങ്ങളനില് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ആശതഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
സമ്പഭാദവ സമഭാശതഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  നനിലവനില്  എത  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  കേടകലഭാര  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഉളനഭാടന്  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുലാംവനിധലാം പ്രസ്തുത പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സമ്പഭാദവ  സമഭാശതഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തതീരകദശ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
പഞമഭാസങ്ങളഭായ കമയസ്റ്റ്, ജൂണ്, ജൂവല മഭാസങ്ങളനില് 1500 രൂപവതീതലാം ലമഭാത്തലാം
4,500  രൂപ  നല്കുനണസ്റ്റ്.   ഉളനഭാടന്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ജൂവല,
ആഗസസ്റ്റ്, ലസപ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനില് ഇകത നനിരക്കനില് ആനുകൂലവലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  സമ്പഭാദവ  സമഭാശതഭാസ  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  മതവബനനലാം  മുഖവ
ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  സജതീവ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുലട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതതമുള്ളവരുലാം 18-നുലാം
60-നുലാം  മകദവ  പ്രഭായമുള്ളവരുലാം  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുമഭായ  എലഭാ
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  ആനുകൂലവത്തനിനസ്റ്റ്  അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.  മതവ  വനിപണനത്തനിലുലാം
അനുബനലത്തഭാഴനിലനിലുലാം  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനനിതകേളുലാം
ആനുകൂലവത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.  മതവ വനിപണനത്തനിലുലാം അനുബനലത്തഭാഴനിലനിലുലാം
ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനനിതകേളുലാം ആനുകൂലവത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.

ഉളനഭാടന് മതവകൃഷനി

325 (1315) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉളനഭാടന് മതവകൃഷനിയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര്,  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ നനിബനനകേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ് ;
എലനലഭാലാം ആനുകൂലവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പദതനിവഴനി കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുവഭാന് കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ് ;

(സനി)  പദതനി  തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  കേര്ഷകേന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്  ;  ഏതസ്റ്റ് ഉകദവഭാഗസലനയഭാണസ്റ്റ് ഇതുമഭായനി ബനലപട നടപടനികേളക്കഭായനി
സമതീപനികക്കണതസ്റ്റ് ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന്  മതവകൃഷനിയുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം (എ) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉളനഭാടന്  മതവകൃഷനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  നനിബനനകേളുലടയുലാം
ആനുകൂലവങ്ങളുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം (ബനി) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിച  വനിവരങ്ങളക്കഭായനി  അതതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാലരയഭാണസ്റ്റ്  സമതീപനികക്കണതസ്റ്റ്.  അഡഭാക്കസ്റ്റ്  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വകേപഭാടസ്റ്റ്-
ലപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളനിലല  സലാംകയഭാജനിത  മല്സവ-ലനല്കൃഷനി  പദതനിക്കഭായനി  ബനലപട
റതീജനിയണല് എകേസ്റ്റ് സനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്, അഡഭാക്കസ്റ്റ്, (ആലപ്പുഴ/എറണഭാകുളലാം), ഫഭാലാം മഭാകനജര്,
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഫനിഷസ്റ്റ്  ഫഭാലാം, എരകഞഭാളനി എന്നനിവലര സമതീപനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

മതവവനിത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനത്തനില് സതയലാംപരവഭാപ്തത

326 (1316) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മതവവനിത്തസ്റ്റ്  ഉത്പഭാദനത്തനില്  സതയലാംപരവഭാപ്തത
വകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ഹഭാചറനികേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പുതനിയ  ഹഭാചറനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതനിനഭായനി  എത  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തതീരക്കടലനിലല മതവ ലഭവത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കൃതനിമപഭാരുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മതവവനിത്തസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സതയലാംപരവഭാപ്തത
വകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം വനിവനിധ മതവവനിത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനകശഷനി 362 ലക്ഷലാം
മതവക്കുഞങ്ങള ആയനിരുന. എന്നഭാല് കേഭാരവക്ഷമമഭായ ഇടലപടലുകേളനിലൂലട മതവവനിത്തസ്റ്റ്
ഫഭാമുകേള  പുനരുദരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  514  ലക്ഷലാം  മതവ
കുഞങ്ങലള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കേഭാര്പസ്റ്റ്
മതവവനിത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദന വര്ദനവസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല എടതതഭാ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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മതവഫഭാമനില്  മതവങ്ങളുലട  ബ്രൂ ഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മതവങ്ങളുലട കൂടുകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേടല് മതവങ്ങളഭായ
ലപഭാമ്പഭാകനഭാ (വളകവഭാടനിവറ), കമഭാത, നരനിമതീന് എന്നനിവയുലട വനിത്തസ്റ്റ് റതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് ഫഭാലാം, തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിലല അഴതീകക്കഭാടസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു
മതവ ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രലാം വര്ക്കലയനിലല ഓടയത്തസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 900 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കേടല് മതവ
കുഞങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി ഒരു ഹഭാചറനി വനിഴനിഞത്തസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
1350 ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനി തയഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാറനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. മതവവനിത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനത്തനില് സതയലാംപരവഭാപസ്റ്റ് തത വകേവരനിക്കുകേ എന്ന
ലക്ഷവത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനിലുള്ള ഹഭാചറനികേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ
ഹഭാചറനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ഉളനഭാടന് മതവവനികേസനത്തനില് ഉളലപടുത്തനി നനിലവനിലുള്ള മതവവനിത്തസ്റ്റ്
ഫഭാമുകേളുലാം  ഹഭാചറനികേളുലട  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  800  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത വര്ക്കലയനിലല ഓടയത്തസ്റ്റ് ഓരുജല മതവ
വനിതല്പഭാദന കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 900 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം 2017-18 വര്ഷത്തനില് ആലകേ 1700 ലക്ഷലാം രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കൃതനിമപഭാരസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് 100
ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല
കേഠനിനലാംകുളലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  പുതുക്കുറനിചനി  മതവഗഭാമത്തനിനസ്റ്റ്  സമതീപവലാം,
കേരനിങ്കുളലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല ലകേഭാച്ചുതുറ ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ് വനികലജനിലുമഭാണസ്റ്റ് ടനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. 120  കൃതനിമപഭാരുലാം  (Trapezodical RCC Module) 70 RCC  വപപ്പുലാം
ഉളലപടുന്ന യൂണനിറഭാണസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് സലതലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ആയതനിനുകവണനി 25
ലക്ഷലാം രൂപ ആദവ ഗഡുവഭായനി തനിരുവനനപുരലാം ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര്ക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

രഭാസവസ്തുക്കള കേലര്ത്തനിയ മതവലാം വനില്പന

327 (1317) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  ചേനിലറ  വനില്പന  സലങ്ങളനിലുലാം  ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  രഭാസവസ്തുക്കള  കേലര്ത്തനിയ  മതവലാം
വനില്പന നടതന്നതസ്റ്റ് ശദനിയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) കട്രെഭാളനിങസ്റ്റ് നനികരഭാധന കേഭാലയളവനില് ഇത്തരത്തനിലുളള മതവലാം വനില്പന
നടത്തനിയതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഏലതങ്കനിലുലാം പരഭാതനികേൾ ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മതവലാം  കകേടുകൂടഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ചേനില  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരഭാതനികേള ലഭവമഭായനിടനില. എന്നനിരുന്നഭാലുലാം കകേരളത്തനിലല മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം
ചേനിലറ  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനില്  രഭാസവസ്തുക്കള  കേലര്ത്തനിയുള്ള
മതവവനിപണനലാം  തടയുന്നതസ്റ്റ്  ലക്ഷവമഭാക്കനി  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപ്പുലാം  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ
വനിഭഭാഗവലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  14  ജനിലകേളനിലുലാം  സതഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത
സതഭാഡുകേളുലട സഹഭായത്തഭാല് പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

മതവകമഖലയനിലല ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

328 (1318) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതവകമഖലയുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
നടപടനികേള എനലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതവലഫഡനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു
വരുന എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം മതവലഫഡസ്റ്റ് ലലകേവരനിച
പ്രവര്ത്തന ലഭാഭത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മതവകമഖലയുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കനരനിട്ടുലാം  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മതവവകുപസ്റ്റ്  മതവകമഖലയുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ്
നനിരവധനി പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവരുന.  ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവന
രഹനിതരുമഭായ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം നല്കുന്ന പദതനി,  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലകേടനിട സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് വഭാസസലലാം നല്കുന്ന
പദതനി,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി ഭവനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം,
തതീരപ്രകദശത്തസ്റ്റ്  അങ്കണവഭാടനികേള,  വലബറനികേള,  ആശുപതനികേള  എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം, കമഖലഭാ ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന് പ്രകതവകേ
പദതനി,  തതീരപ്രകദശലത്ത  40  സ്കൂളുകേളനില്  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസ്റൂലാം,  അടുക്കള  ലഷഡസ്റ്റ്
നവതീകേരണലാം, 50  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേനിറ്റുലാം,  5  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേളനി
സലവലാം,  തതീരപ്രകദശത്തസ്റ്റ്  സഭാക്ഷരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ
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മനിഷനുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് അക്ഷര സഭാഗരലാം പദതനി തുടങ്ങനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന. കപഭാസസ്റ്റ്ലമട്രെനികേസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഇ-ഗഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  പദതനി,  കേരനിയര്  വഗഡന്സസ്റ്റ്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കസ്റ്റ്
കജഭാലനി  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  എന്ട്രെന്സസ്റ്റ്,  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  ലടസസ്റ്റ്,  സനിവനില്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്,
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം, തതീരപ്രകദശത്തസ്റ്റ് ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
50  ലമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പുകേള,  തതീരവനപുണവ പദതനി എന്നനിവയുലാം നടപനിലഭാക്കുന.
ആധുനനികേ  സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഫനിഷസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ആധുനനികേ  മതവ  വനിപണന
യൂണനിറ്റുകേള, മതവലഫഡനിലന്റെ പ്രതീ കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര് നവതീകേരണലാം എന്നനിവയുലാം
നടപനിലഭാക്കുന.  ഉളനഭാടന്  കമഖലയനില്  കൂടുകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ
പദതനികേള, നൂതന മതവകൃഷനി രതീതനികേള, ഗനിഫസ്റ്റ് സഭാറവലറസ്റ്റ് ഫഭാമുകേള, ലപഭാതുകമഖലയനില്
മതവത്തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണശഭാല,  തകദശ  മതവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പുതനിയ  ഹഭാചറനികേള,  മതവവനിതല്പഭാദനത്തനില്  സതയലാംപരവഭാപ്തത  വകേവരനിക്കഭാന്
ഹഭാചറനികേളുലട  നവതീകേരണവലാം  നനിര്മ്മേഭാണവലാം,  തതീരക്കടലനില്  മതവലഭവത  വര്ദനി
പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കൃതനിമ  പഭാരുകേള  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന.   മതവകമഖലയുലട
സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി പുതനിയ ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് നയലാം,  ലകേ.എലാം.എഫസ്റ്റ്.ആര് നനിയമ
കഭദഗതനി,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  ഇടനനിലക്കഭാരുലട  ചൂഷണത്തനില്  നനിനലാം
രക്ഷലപടുതന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മെയുള്ള  മതവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
ബനില് എന്നനിവയുലാം ഉടന് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മതവലഫഡനിലന്റെ കനതൃതതത്തനില് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള പനിടനിക്കുന്ന
മതവലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനലാം  നടതന്നതനിനുലാം  ഹഭാര്ബര്,  ലഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര്
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  അടനിസഭാനസസൗകേരവ വനികേസനവലാം  (ശതീതതീകേരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള,
ലഎസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  മുതലഭായവ)  വനിപണനത്തനിനുള്ള  സജ്ജതീകേരണങ്ങളുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  മതവബനന  ഗ്രൂപ്പുകേള  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ശുദമഭായ  മതവലാം
ശുചേനിതതഭാനരതീക്ഷത്തനില്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
വഹലടകേസ്റ്റ്  ഫനിഷസ്റ്റ് മഭാര്ടസ്റ്റ്  (ബൂത്തസ്റ്റ്)  സഭാപനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  (നനിലവനില്  31  മഭാര്ട്ടുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്)   ഇതനിനഭായനി  മതവസലാംഭരണശഭാലകേള  (കബസസ്റ്റ്  കസഷന്)  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം,  ലകേഭാലലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളക്കഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  13  മലണണ
ബങ്കുകേളുലാം  9  ഡതീസല്  ബങ്കുകേളുലാം  സഭാപനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  തനിരുവനനപുരലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്  ഓകരഭാ  മലണണ ബങ്കുലാം,  ലപഭാന്നഭാനനിയനിലുലാം  കേണ്ണൂരനിലുലാം
ഓകരഭാ ഡതീസല് ബങ്കുലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. മതവ
കമഖലയുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  total  automation  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായുള്ള  System  Requirement  Study  (SRS)  ലകേല്കട്രെഭാണ്  മുഖഭാനരലാം
നടത്തനിക്കഴനിഞ.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ആഡനിറസ്റ്റ്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
എന്നഭാല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2016-17-ല്
പ്രവര്ത്തനലഭാഭലാം കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലനയഭാറനിന്കേര നഗരസഭഭാ മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ്, ലപഭാഴനിയൂര് ആശുപതനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

329 (1319) ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനിഷറനിസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ലനയഭാറനിന്കേര
നഗരസഭഭാ മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്, ലപഭാഴനിയൂര് ആശുപതനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനി ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഡനി.പനി.ആര്.  എന്നഭാണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില്
നലനിയലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏതുതരലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലനയഭാറനിന്കേര  നഗരസഭഭാ  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്,  ലപഭാഴനിയൂര്
ആശുപതനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലനയഭാറനിന്കേര നഗരസഭഭാ മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ്, ലപഭാഴനിയൂര് ആശുപതനി
എന്നനിവയസ്റ്റ് KIIFB-യനില് നനിനലാം ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിടനില. ലപഭാഴനിയൂര് Public Health
Centre-നസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  376.02  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി
റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ലനയഭാറനിന്കേര  നഗരസഭഭാ  മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
416.30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  KIIFB-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  24-7-2017-നസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  KIIFB-യനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി  ലനയഭാറനിന്കേര  നഗരസഭ
മതവമഭാര്ക്കറനില്  1096.2  ചേ.മതീറര് വനിസ്തൃതനിയനില് ഒരു ഇരുനനില മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  റനികപഭാര്ടഭാണസ്റ്റ്  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ തഭാഴലത്ത നനിലയനില്  60  റതീലടയനില് ഔടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള,  ഒരു
കലല ഹഭാള,  ഫ്കളക്കസ്റ്റ്  ലഎസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്,  ചേനില് റൂലാം സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവയുലാം മുകേളനിലലത്ത
നനിലയനില് 8 ഉണക്ക മതവ സഭാളുകേള, ഓഫതീസസ്റ്റ് മുറനി, 2 വനിശമമുറനികേള, ഒരു ഹഭാള,
കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം എന്നനിവയുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. ഇകത മണ്ഡലത്തനില്
തലന്ന സനിതനിലചേയ്യുന്ന ലപഭാഴനിയൂര് പബനികേസ്റ്റ് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് ലസന്റെറനിനസ്റ്റ്  1215  ചേ.  മതീറര്
വനിസ്തൃതനിയനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  നനില  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തഭാഴലത്ത
നനിലയനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുള്ള  മുറനി,  നഴ്സുമഭാരുലട  മുറനി,  ലകബഭാറടറനി,  കസഭാര്,
ഇഞ്ചക്ഷന് മുറനി,  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  വനിശമമുറനി,  റനിസപ്ഷന് കേസൗണര്,  ലവയനിറനിലാംഗസ്റ്റ്
ഏരനിയ എന്നനിവയുലാം ഒന്നഭാമലത്ത നനിലയനില് പതീഡനിയഭാട്രെനികേസ്റ്റ് വഭാര്ഡസ്റ്റ്,  അമ്മേമഭാരുലട
വനിശമ  മുറനി,  നഴ്സുമഭാരുലട  വനിശമമുറനി,  കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവയുലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  സതീകേളക്കുലാം  പുരുഷന്മഭാര്ക്കുലാം  ലവകവ്വേറ  വഭാര്ഡുകേള,  നഴ്സുമഭാരുലട
മുറനി, കസഭാക്കസ്റ്റ് മുറനി, കടഭായ് ലലറസ്റ്റ് എന്നനിവ മൂന്നഭാലാം നനിലയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
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കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ

330 (1320) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപനില്,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ സനില്ഓവര് ആയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17-ല്  ഏലതഭാലക്ക  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയലതനലാം ഇവയുലട സനിതനി എനഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ സമയബനനിതമഭായനി
ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില് അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
ബനലപട  നനിര്വ്വേഹണ  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദശലാം  നല്കുകേയുലാം
നനിര്വ്വേഹണ പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് വകുപനില്
നനിനലാം  ആര്.ലകേ.വനി.വവ.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  1  ആയനി  കചേര്ക്കുന.*

കൂടഭാലത  ബ്ലൂലറവലഡ്യൂഷന്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  7 ഘടകേങ്ങളുലട  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്
ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുകേയുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം 2
ആയനി കചേര്ക്കുന.*

ഭൂതത്തഭാന്ലകേടസ്റ്റ് മളടനി സതീഷതീസസ്റ്റ് ഇകക്കഭാ ഹഭാചറനി

331 (1321) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മതവ  ഹഭാചറനികേള
ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭൂതത്തഭാന്ലകേടസ്റ്റ്  മളടനി  സതീഷതീസസ്റ്റ്  ഇകക്കഭാ  ഹഭാചറനിയുലട  നനിലവനിലല
അവസ എലനന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഭൂതത്തഭാന്ലകേടസ്റ്റ്  മളടനി  സതീഷതീസസ്റ്റ്  ഇകക്കഭാ  ഹഭാചറനിയുലട  രണഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനലാം ഏതസ്റ്റ് കസജനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് കേതീരമ്പഭാറ വനികലജനില് കൂരനികൂളലാം  എന്ന
സലത്തസ്റ്റ് ഭൂതത്തഭാന്ലകേടസ്റ്റ് മളടനി സതീഷതീസസ്റ്റ് ഇകക്കഭാ ഹഭാചറനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  ഭൂതത്തഭാന്ലകേടസ്റ്റ് മളടനി സതീഷതീസസ്റ്റ് ഇകക്കഭാ ഹഭാചറനിയനില്  355  ലക്ഷലാം
രൂപ അടങ്കല് തുകേയനില് ടഭാങ്കുകേള, ലറയറനിലാംഗസ്റ്റ്, ബ്രൂഡസ്റ്റ് കസഭാക്കസ്റ്റ് കപഭാണ്ടുകേള, ഫതീഡസ്റ്റ്
മനില്,  അകപ്രഭാചസ്റ്റ്  കറഭാ ഡസ്റ്റ്,  ഹഭാചറനി,  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് മതവവനിതല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി) 2-ാം ഘടത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ മണ്കുളങ്ങള, ഓവര്ലഹഡസ്റ്റ്
ടഭാങ്കസ്റ്റ്, പമ്പസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ് എന്നനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഫതീഡസ്റ്റ് മനില് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതു  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  ഹഭാചറനിയനില്
പൂര്ണകതഭാതനില് മകതവഭാല്പഭാദനലാം നടത്തഭാനഭാകുലാം.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കമഖലയനിലല ജലപരനിഷ്കരണ നനിയമലാം

332 (1322) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങളുലട
ഉടമകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് സമഗമഭായ ജലപരനിഷ്ക്കരണനനിയമലാം നടപനില് വരുത്തഭാന്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) എങ്കനില് അതനിലൂലട എലനലഭാലാം ആനുകൂലവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കേരടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
എങ്കനില് പ്രധഭാന ഉകദശവലക്ഷവങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി മഭാതലാം പരനിമനിതലപടുതന്നതനിനഭായനി  ''കകേരള അകകേതറനിയന്
റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ്  ബനില്''  എന്ന  ഒരു  ബനില്  തയഭാറഭാക്കനി  മുന്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ് രഭാഷപതനിയുലട അനുമതനിക്കഭായനി അയച്ചുലവങ്കനിലുലാം അനുമതനി നല്കേഭാലത
തനിരനിചയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  ബനില്  തനിരനിചയച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  രഭാഷപതനി  നടത്തനിയ
നനിരതീക്ഷണങ്ങളകൂടനി  പഠനിചസ്റ്റ്  പുതുക്കനിയ  ഒരു  ബനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന.
പരമ്പരഭാഗത  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉപജതീവനലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുകവണനി
തതീരക്കടലനിലല  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  മതവബനന  അവകേഭാശത്തനിലന്റെയുലാം
മതവബനന ഉപകേരണങ്ങളുലട അവകേഭാശത്തനിലന്റെയുലാം പരനിരക്ഷ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം ബനലപട കേഭാരവങ്ങള വവവസ ലചേയ്യുകേലയനമുള്ളതഭാണസ്റ്റ്
ഈ ബനിലനിലന്റെ ഉകദശവലക്ഷവലാം.
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ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങള മല്സവക്കൃഷനിക്കസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേഭാന് നടപടനി

333 (1323) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് നയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇസൗ നയത്തനിലല പ്രധഭാനലപട നനിര്കദശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങള മല്സവകൃഷനിക്കസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് എടുക്കഭാന് ആകലഭാചേനയുകണഭാ;
എത വര്ഷകത്തയഭാണസ്റ്റ്  ജലഭാശയങ്ങള പഭാടത്തനിനു എടുക്കുകേ എനലാം ആയതനിനസ്റ്റ്
നനിരക്കസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓരുജല  മല്സവകൃഷനിയുലടയുലാം  ശുദജല  മല്സവകൃഷനിയുലടയുലാം  വനിളലവടുപസ്റ്റ്
ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  കപഭാളനിസനി  2016-ലന്റെ  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  പ്രനിന്സനിപല്
ലസകടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായുലാം  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  വവസ്ലചേയര്മഭാനഭായുലാം  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്  കേണ്വതീനറഭായുലാം  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  30-9-2016-ലല  സ.ഉ.
(സഭാ.ധഭാ.)  നമ്പര്  648/16/മ.തു.വ പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയനില്
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസലര കൂടഭാലത സനി.എലാം.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ലഎ, സനി.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ടനി,
സനി.ലഎ.ബനി.എ.,  എലാം.പനി.ഇ.ഡനി.എ  എന്നനിവയനിലല  ഉകദവഭാഗസരുലാം  കട്രെഡസ്റ്റ്  യൂണനിയന്
പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഉളലപടുന.  കേമ്മേനിറനിയുലട  ആദവകയഭാഗലാം  15-11-2016-നുലാം  രണഭാമലത്ത
കയഭാഗലാം  15-12-2016-നുലാം  കചേരുകേയുണഭായനി.  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  കപഭാളനിസനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള
നടപടനി തതരനിതഗതനിയനില് സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) 11-1-1995-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് (എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 17/1995/മതുവ.
പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങള പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേഭാലാം.   പ്രസ്തുത ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
വവക്തനികേളക്കസ്റ്റ് 5 വര്ഷലാം വലരയുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേളക്കുലാം
10  വര്ഷലാം  വലരയുലാം  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങള  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഇപ്രകേഭാരലാം
പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുന്ഗണനഭാര്ഹതയുള്ളവര്ക്കുലാം  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
ലഹക്ടറനിനസ്റ്റ് പ്രതനിവര്ഷലാം  100  രൂപയുലാം ലചേറുകേനിട സൂക്ഷ്മതല സലാംരലാംഭകേര്,  സലാംയുക്ത
സലാംരലാംഭങ്ങള എന്നനിവയസ്റ്റ്  ലഹക്ടറനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിവര്ഷലാം  150  രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്  പഭാടനനിരക്കസ്റ്റ്
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങള പഭാടത്തനിലനടുക്കുന്നതനിനുള്ള ലതീസനിലാംഗസ്റ്റ്
കപഭാളനിസനി  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  കപഭാളനിസനിയനില് ഉളലപടുതന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഓരുജല  മതവകൃഷനിയനിലൂലടയുലാം  ശുദജല  മതവകൃഷനിയനിലൂലടയുമുള്ള
ഉല്പഭാദനലാം  നനിലവനിലുള്ളതനിലന്റെ  ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  ജനകേതീയ
മതവകൃഷനി 2-ാംഘടലാം എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.
405/2020
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മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനനിതഭാ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് മതവബനന പരനിശതീലനലാം

334 (1324) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനനിതഭാ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് ആഴക്കടല് മതവബനനത്തനിനുള്ള
പരനിശതീലനവലാം,  യഭാനങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏലതങ്കനിലുലാം  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനനിതഭാ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് ആഴക്കടല് മതവബനനത്തനിനുള്ള
പരനിശതീലനവലാം യഭാനങ്ങളുലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് ഒരു പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പുനരധനിവഭാസലാം

335 (1325) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടലഭാകമണ കമഖലയനില് വസനിക്കുന്ന മതവലതഭാഴനിലഭാളനികേലള പുനരധനി
വസനിപനിക്കഭാനഭായനി  ആവനിഷ് കേരനിച  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള  ആയനിട്ടുകണഭാ;  പദതനി  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  തുടങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി) എലഭാ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം വതീടുലാം ഭൂമനിയുലാം നല്കേഭാനുള്ള പദതനി
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുഴവന്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഭവനങ്ങളനിലുലാം  ശസൗചേഭാലയലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടലഭാകമണലാം  രൂക്ഷമഭായനുഭവലപടുന്ന  തതീരപ്രകദശത്തസ്റ്റ്  കവലനികയറകരഖയനില്
നനിനലാം  50  മതീററനിനുള്ളനില് വസനിക്കുന്ന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള പുരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ''അടനിസഭാന
സസൗകേരവ  വനികേസനവലാം  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനവലാം''  എന്നതനില്ലപടുത്തനി  150  കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭവന പദതനിക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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നമ്പര് പദതനി ഘടകേങ്ങള വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ (രൂപ

ലക്ഷത്തനില്)

1 50  മതീററനിനുള്ളനില്  വസനിക്കുന്നവരുലാം  CRZ  അനുവദനതീയ
സലങ്ങളനില് സതനലാം ഭൂമനിയുള്ളവരുമഭായ 1200 മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം @ 4 ലക്ഷലാം രൂപ

4800.00

2 50  മതീററനിനുള്ളനില്  വസനിക്കുന്നവലര  പുനരധനിവസനിപനി
ക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  750  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സലലാംവഭാങ്ങനി  വതീടുവയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം @  10 ലക്ഷലാം രൂപ

7500.00

3 തതീരകദശത്തസ്റ്റ്  50  മതീററനിനുള്ളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു ലഹക്ടര് സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

700.00

4 200 മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങലള പുനരധനിവസനി
പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 25 ഫ്ളഭാറസ്റ്റ് അപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2000.00

ആലകേ 15000.00

പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനസ്റ്റ് ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള
മുകഖന  അകപക്ഷകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  ഫതീല്ഡ് ലലവല്  പരനികശഭാധന
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   പദതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകപക്ഷ ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  അര്ഹതലപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
തതരനിതലപടുതവഭാന് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) നഭാഷണല് ഇന്സനിറഡ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് റൂറല് ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന്റെ (എന്.ലഎ.ആര്.ഡനി.)
2010-ലല  പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  23530  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാനനികടഷന്  സസൗകേരവലാം  ആവശവമഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വവക്തനിഗത  സഭാനനികടഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  2012-13  മുതല് 2016-17  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് മുകഖന വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  22110
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കരനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ലതരലഞടുക്കലപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് 15853 കപര്
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വകുപ്പുമഭായനി  എഗനിലമന്റെനില്  ഏര്ലപടസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  വകേപറ്റുകേയുലാം  14852  കപര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത സതച്ഛസ്റ്റ്  ഭഭാരതസ്റ്റ്  മനിഷന് പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ശുചേനിതത  മനിഷലന്റെ  ഓപണ്  ലഡഫനികക്കഷന്  ഫതീ  (ഒ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്)  കേവഭാമ്പയനില്
പ്രകേഭാരലാം  3777  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  ലതരലഞടുക്കുകേയുണഭായനി.
ലതരലഞടുക്കലപട മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കേളക്കസ്റ്റ് ശുചേനിതത മനിഷന് നല്കുന്ന 15,400
രൂപയസ്റ്റ്  പുറകമ  10,000  രൂപ  വതീതലാം  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ആലകേ 377.70 ലക്ഷലാം രൂപ ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപനില്നനിനലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  അധനികേ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ
തുകേ അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള അനുഭവനിക്കുന്ന ചൂഷണലാം

336 (1326) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  ഇടനനിലക്കഭാരുലട  ചൂഷണത്തനിനനിരയഭാകുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഇതനിലനതനിലര എലനഭാലക്ക നടപടനി സതതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം മതവങ്ങള തുച്ഛവനിലയസ്റ്റ് വഭാങ്ങനി ഇടനനിലക്കഭാര്
അമനിത വനിലയസ്റ്റ് ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കഭാന് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
മതവങ്ങള  മതവലഫഡസ്റ്റ്,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവ  കനരനിട്ടുവഭാങ്ങനി  ഇവര്ക്കുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  മതവലാം  നവഭായവനിലയസ്റ്റ്  നല്കേഭാന്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര  ഇടനനിലക്കഭാരുലട  ചൂഷണലാം  തടയുവഭാന്
കേഴനിയുലമന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മതവലഫഡസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കകേരളത്തനിലലമ്പഭാടുലാം
ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കഭാന് പ്രകതവകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  മതവവനിപണന  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഇടത്തട്ടുകേഭാരുലട  ചൂഷണലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആദവപടനിയഭായനി  തതീരകദശ  കലലലാം  വഴനി  ആദവ  വനില്പനയനില്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
ഇടലപടുന.  ഇതുവഴനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഒരു  പരനിധനിവലര  ഏകേതീകേരനിച  കലല
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില്  വരുത്തഭാനുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  വനില
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
ലചേറുകേനിട ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  പനിടനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  മതവത്തനിനസ്റ്റ്  നവഭായവനില  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ചൂഷണലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഫനിഷസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  മതവലഫഡനിലന്റെ
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ഇടലപടല്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കലലത്തനില്  ഇടലപടസ്റ്റ്  ഹഭാര്ബറുകേള,  ലഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്
ലസന്റെറുകേള എന്നനിവയനില്നനിനലാം മതവലഫഡസ്റ്റ് മതവലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് സുരക്ഷനിതമഭായനി
മഭാര്ക്കറനിലലത്തനിചസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങളഭായ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുന്നതനിനുലാം മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ് ബനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായുള്ള കേരടസ്റ്റ്
ബനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തതീരകദശ കലലലാം  വഴനി  മതവസഹകേരണ സലാംഘങ്ങള കശഖരനിക്കുന്ന
മതവലാം  മതവലഫഡസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുകേയുലാം  മതവത്തനിലന്റെ  ചേനിലറ  വനില്പനയനില്
ഇടലപടുകേലയന്ന ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  31  ഫനിഷസ്റ്റ് മഭാര്ട്ടുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇതനിനു പുറകമ കേടകലഭാര പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം മതവലാം സലാംഘങ്ങള വഴനി സലാംഭരനിചസ്റ്റ്
വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മതവലാം
കകേടുകൂടഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള,  ഹഭാര്ബറുകേള,  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
എന്നനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലഎസസ്റ്റ്  പഭാനകേള,  ചേനില്  റൂമുകേള  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനിയുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂലട മതവത്തനിലന്റെ വനില നനിയനനിക്കഭാനുലാം ശുദമഭായ മതവലാം
നവഭായവനിലയസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  നല്കുവഭാനുലാം  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പദതനി
കകേരളത്തനിലല കേടകലഭാരത്തസ്റ്റ് ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി) സലാംഘങ്ങളുലട കലലലാം ശക്തനിലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് കലലത്തനില് പലങ്കടുക്കുന്ന
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സലാംഘഭാലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള,  ലചേറുകേനിട  വഭായ്പകേള,  സതയലാം  സഹഭായ
ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  വമകകഭാ ലകഡനിറസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം  എന്നനിവയുലാം  മതവലഫഡസ്റ്റ്
മുകഖന  നല്കേനിവരുന.  ഈ  വഭായ്പയുലട  കതഭാതസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനപരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം വനിവനിധ ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ധനസമഭാഹരണലാം
നടതന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദശനിക്കുന.  ഇവയനിലൂലട  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഉന്നമനലാം

337 (1327) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് പുതനിയ രതീതനികേളനില് മതവബനനലാം നടതന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവശവമഭായ യനസഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം മറ്റുലാം സര്ക്കഭാര് പലനിശരഹനിത വഭായ്പ
നല്കുന്നതനിനഭായനി  എലനങ്കനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാന്  നടപടനിയുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;
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(ബനി) ഇലലങ്കനില് പുതനിയ പദതനി നടപഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി  കകേരളത്തനിലല
പ്രധഭാന  മതവകമഖലകേളനില്  വനിവനിധതരലാം  ഫ്ലൈഭാറസ്റ്റ്  സമുചയങ്ങള  നവഭായമഭായ  നനിരക്കനില്,
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട പണനിതുലകേഭാടുക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ:

(ഡനി)  കകേരളത്തനില് എവനിലടലയങ്കനിലുലാം  ഇവര്ക്കഭായനി  ഫ്ലൈഭാറസ്റ്റ്  സമുചയത്തനിലന്റെ
പണനി നടക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മതവബനനലാം നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ
യനസഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് മതവലഫഡസ്റ്റ് നബഭാര്ഡുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഒരു വഭായ്പ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി നബഭാര്ഡനില് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പലനിശരഹനിതമഭായനി
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  വഭായ്പ
നല്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഫ്ളഭാറസ്റ്റ്  കപഭാലലയുള്ള  സുരക്ഷനിത  പഭാര്പനിടലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഫ്ളഭാറ്റുകേലളലഭാലാം  തലന്ന  തനികേച്ചുലാം
സസൗജനവമഭായഭാണസ്റ്റ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് പണനിതസ്റ്റ് വകേമഭാറലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  275  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് സലലാം  കേലണത്തനി  ഫ്ളഭാറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന  ''ഭൂരഹനിത
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭവന  പദതനി''ക്കസ്റ്റ്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയുലട അടങ്കല് തുകേ 48.75 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  വലനിയതുറ  മതവഗഭാമത്തനില്  8
ഫ്ളഭാറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്   വകേമഭാറലാം  ലചേയ്തുകേഴനിഞ.   ഇകതഭാലടഭാപലാം
തലന്ന  മുടത്തറ  വനികലജനില് 192  ഫ്ളഭാറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.
കൂടഭാലത 4.70 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേയനില് അടനിമലതറ മതവഗഭാമത്തനില് 100
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഫ്ളഭാറസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് 2013-
14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് മുടത്തറ വനികലജനില് സതതീകവജസ്റ്റ് ഫഭാമനികനഭാടസ്റ്റ്
കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  3.5  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില്  192  വവക്തനിഗത ഫ്ളഭാറ്റുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്,  ഊരഭാളുങ്കല് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-
ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാവസറനി മുകഖന ദ്രുതഗതനിയനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.
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മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള വഭായ്പകേള 

338 (1328) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാള ഏലതലഭാലാം വഭായ്പകേളഭാണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് 
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വഭായ്പകേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിബനനകേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  വഭായ്പകേള  എടുത്തനിട്ടുള്ള  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണലാം
ജനില തനിരനിച്ചു വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വഭായ്പകുടനിശ്ശേനികേയുള്ള  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണലാം  ജനില  തനിരനിച്ചു
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വഭായ്പകേള  എഴതനിത്തള്ളഭാന്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  എങ്കനില് ഏതസ്റ്റ് തരത്തനിലുള്ള വഭായ്പകേള ഏലതലഭാലാം നനിബനനകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എഴതനിത്തള്ളുകേ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനിലല മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മതവലഫഡസ്റ്റ്
ചുവലടപറയുന്ന വഭായ്പകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന:

(1) എന്  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .    ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  സലാംകയഭാജനിത
മതവ വനികേസന പദതനി  :

എന്.സനി.ഡനി.സനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  സലാംകയഭാജനിത
മതവവനികേസന പദതനി വഴനി മതവലഫഡുമഭായനി അഫനിലനികയറസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം
പ്രവര്ത്തനമൂലധനത്തനിനുമുള്ള വഭായ്പകേള.

(2) എന്  .  ബനി  .  സനി  .  എഫസ്റ്റ്  .  ഡനി  .  സനി  /  എന്  .  എലാം  .  ഡനി  .  എഫസ്റ്റ്  .  സനി  .    എന്നതീ  കദശതീയ
ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളുലട ധനസഹഭായകത്തഭാടു കൂടനിയുള്ള കടലാം
വഭായസ്റ്റ് പകേള:

മതവലത്തഭാഴനി കമഖലയനില് വനിവനിധ ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള ഏലറടുത
നടതന്നതനിനുലാം  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി
കടലാം വഭായ്പകേള.
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(3)  വമകകഭാഫനിനഭാന്സസ്റ്റ് വഭായ്പ:

മതവലഫഡുമഭായനി  അഫനിലനികയറസ്റ്റ്  ലചേയ്തു  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കേതീഴനില് രൂപതീകേ
രനിചനിട്ടുള്ള സതയലാം  സഹഭായ ഗ്രൂപ്പുകേളവഴനി  വമകകഭാഫനിനഭാന്സസ്റ്റ്
വഭായ്പകേള.

(4) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്  മതവവനിപണനത്തനിനസ്റ്റ്  പലനിശ
രഹനിത വഭായസ്റ്റ് പഭാ പദതനി:

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്ന  മതവ  വനിപണന
ത്തനികലര്ലപടനിരനിക്കുന്ന വനനിതകേളക്കസ്റ്റ് വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പലനിശരഹനിത വഭായസ്റ്റ് പ.

(ബനി) 1. എന്  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി  .    ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
സലാംകയഭാജനിത മതവ വനികേസന പദതനി:

പ്രഭാഥമനികേ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള സലാംഘടനി
പനിക്കുന്ന  തതീരകദശകലലത്തനില്  പലങ്കടുക്കുന്ന  മതവബനന
ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  മുന്  വഭായ്പകേളനില്  75%  കുറയഭാത്ത  തനിരനിചടവള്ള
മതവബനന  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  പരമഭാവധനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപ
മതവബനന ഉപകേരണ വഭായസ്റ്റ് പ നല്കേനിവരുന.

2. എന്  .  ബനി  .  സനി  .  എഫസ്റ്റ്  .  ഡനി  .  സനി  /  എന്  .  എലാം  .  ഡനി  .  എഫസ്റ്റ്  .  സനി  .    ധനസഹഭാ
യകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള കടലാം വഭായ്  പകേള:

പ്രഭാഥമനികേ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള ദഭാരനിദ്രകരഖയസ്റ്റ് ക്കസ്റ്റ് തഭാലഴയുള്ള മുന് ബഭാദവതകേളനിലഭാത്ത
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങളക്കസ്റ്റ്  3
ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുലാം സതയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപ വലരയുലാം ഈടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 6% പലനിശ നനിരക്കനില് കടലാം
വഭായസ്റ്റ് പകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.

3.  വമകകഭാഫനിനഭാന്സസ്റ്റ് വഭായസ്റ്റ് പ:

പ്രഭാഥമനികേ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനികേസന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുമഭായനി
അഫനിലനികയറസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുള്ള  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനിലുള്ള
സതയലാം സഹഭായ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് കഗഡനിലാംഗനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
പുതനിയ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  മുന്വഭായസ്റ്റ് പകേളനില്  100%  തനിരനിചടവള്ള
സതയലാം സഹഭായ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് പരമഭാവധനി  5  ലക്ഷലാം രൂപ വലര  2
വര്ഷലാം  കേഭാലഭാവധനിയനില്  6%  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വമകകഭാഫനിനഭാന്സസ്റ്റ്
വഭായസ്റ്റ് പകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.
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4. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനനിതകേളക്കുള്ള പലനിശരഹനിത വഭായ്  പ:

പ്രഭാഥമനികേ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  വഴനി
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനനിതകേളക്കസ്റ്റ് മതവവനിപണനത്തനിനസ്റ്റ് വവക്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  20,000  രൂപ  വലര  ഒരു  വര്ഷലാം  കേഭാലഭാവധനിയനില്
പലനിശ  രഹനിത  വഭായസ്റ്റ് പയഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയസ്റ്റ് തുവരുന.  ഈ
വഭായസ്റ്റ് പകേള തനിരനിചടയസ്റ്റ് ക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് ക്കസ്റ്റ്  പുനര്  വഭായസ്റ്റ് പകേള
നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വഭായസ്റ്റ് പകേള എടുത്തനിട്ടുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം അനുബനലാം 1
ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  വഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള ഗുണകഭഭാക്തക്കളുലട എണലാം അനുബനലാം 2 ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

(ഇ)  വഭാണനിജവ  ആവശവങ്ങളക്കുലാം  ആഡലാംബരത്തനിനുലാം  അലഭാലത  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  31-12-2007-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങല്,
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവകേള,  ലപണ്മക്കളുലട
വനിവഭാഹലാം  എന്നതീ  ആവശവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
നഭാഷണവലസ്ഡസ്റ്റ്  ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കുകേള,  മതവലഫഡസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ
വഭായസ്റ്റ് പകേളനില് മുതല്ഇനത്തനില് പരമഭാവധനി 75,000 രൂപയുലാം പലനിശയുലട 25%-വലാം
കേടഭാശതഭാസലാം  അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷകേള  30-6-2013  വലര
സതതീകേരനിചനിരുന.   അകപക്ഷകേര്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്
അലാംഗതതമുള്ളവരഭായനിരനിക്കണലാം.  ഇതനിനഭായനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗതത  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്,
കറഷന് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് എന്നനിവ ഹഭാജരഭാക്കണലാം. വവക്തനിഗത വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം 60,000
രൂപയുലാം,  കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  2  ലക്ഷലാം രൂപയനിലുലാം  അധനികേരനിക്കഭാത്തതഭാലണന്നസ്റ്റ്
ബനലപട വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസറുലട സഭാക്ഷവപതലാം, വഭായസ്റ്റ് പ എടുത്ത സഭാപനത്തനില്
നനിനലാം വഭായസ്റ്റ് പ വനിവരങ്ങളുലട സഭാക്ഷവപതലാം എന്നനിവയുലാം കേടഭാശതഭാസലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിബനനകേളഭാണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  വഭാണനിജവ  ആവശവങ്ങളക്കുലാം  ആഡലാംബരത്തനിനുലാം  അലഭാലത  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  31-12-2007-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങല്,
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവകേള,  ലപണ്മക്കളുലട
വനിവഭാഹലാം  എന്നതീ  ആവശവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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നഭാഷണവലസ്ഡസ്റ്റ്  ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കുകേള,  മറസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുക്കുന്ന വഭായ് പകേള,  മതവലഫഡസ്റ്റ്  വഴനി  കദശതീയ സഹകേരണ
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നല്കുന്ന  മതവബനകനഭാപകേരണ
വഭായസ്റ്റ് പകേള,  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരവ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  കദശതീയ
നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗ ധനകേഭാരവ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുലട
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നല്കുന്ന കടലാം  വഭായ സ്റ്റ് പകേള,  പ്രഭാഥമനികേ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
വനികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള സതനലാം ഫണനില് നനിനലാം നല്കുന്ന കടലാം
വഭായസ്റ്റ് പകേള എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ് മതവലഫഡസ്റ്റ് വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്ന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കേടഭാശതഭാസ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 31-12-2007-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് എടുത്തനിട്ടുള്ള
ഇത്തരലാം വഭായസ്റ്റ് പകേള മഭാതകമ കേടഭാശതഭാസത്തനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല തതീരകദശകമഖലയനിലല ജനങ്ങളുലട ദുരനിതങ്ങള

339 (1329) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  അമ്പലപ്പുഴ  തഭാലൂക്കനില്  ഉളലപടുന്ന  വണഭാനലാം
മുതല് പുറക്കഭാടസ്റ്റ്  വലരയുള്ള തതീരകദശ കമഖലയനിലല ജനങ്ങള കേടല് കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം
ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ദുരനിതഭാശതഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനിലുലാം  ലറയനില്കവ  പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം  കേഴനിയുന്ന
ദുരനിതബഭാധനിതലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുവഭാന്  എലനലഭാലാം  തതരനിത  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വതീടുലാം  സലവലാം  നഷ്ടലപട  248
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് സലലാം വഭാങ്ങനി വതീടുവയസ്റ്റ് ക്കുന്നതനിനഭായനി  10 ലക്ഷലാം രൂപ
വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആലപ്പുഴ ജനിലയനില്  36  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇവര്  അമ്പലപ്പുഴ
തഭാലൂക്കനില്  ഉളലപടുന്നവരഭാണസ്റ്റ്.  36  അകപക്ഷകേരുലാം  വഭാസകയഭാഗവമഭായ  3  ലസന്റെസ്റ്റ്
സലലാം വതീതലാം സതനമഭായനി കേണ്ടുപനിടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  സലലാം വഭാസകയഭാഗവമഭാലണന്നസ്റ്റ്
ജനിലഭാതല ടതീലാം സനര്ശനിചസ്റ്റ് കബഭാധവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി സലത്തനിലന്റെ ഉടമകേളനില്നനിനലാം
പ്രമഭാണവലാം മറ്റുലാം ബനലപട കരഖകേളുലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പതീഡറനില്നനിനലാം  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
സലത്തനിലന്റെ വനില നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തഹസതീല്ദഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം
സലലാം രജനിസര് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയുമഭാണസ്റ്റ്. 
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ഭൂരഹനിതരഭായ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് പഭാര്പനിട സസൗകേരവത്തനിനഭായനി  2-3
ലസന്റെസ്റ്റ്  വലര ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  6  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന
പദതനിക്കസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ആലകേ 800  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് 32 യൂണനിറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

കേടല്കക്ഷഭാഭലാം  രൂക്ഷമഭായതുലാം  തതീരതനനിനലാം  50  മതീ.  പരനിധനിക്കുള്ളനില്
തഭാമസനിക്കുന്ന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ബനി.ലഎ.എഫസ്റ്റ്  &  എചസ്റ്റ്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്  ഭവന
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  750  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  സലലാം  വഭാങ്ങനി
വതീടുവയസ്റ്റ് ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.  ആയതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ആലപ്പുഴ  ജനിലയസ്റ്റ് ക്കസ്റ്റ്  120  യൂണനിറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പഭാര്പനിട സസൗകേരവത്തനിനഭായനി  2  മുതല് 3  ലസന്റെസ്റ്റ് വലര സലലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് പരമഭാവധനി 6 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് 4 ലക്ഷലാം
രൂപ വതീതവമഭാണസ്റ്റ് ആനുകൂലവമഭായനി നല്കുന്നതസ്റ്റ്. 2017-18-ലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ലനിസസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  സതനമഭായനി
സലലാം  കേണ്ടുപനിടനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  സലലാം  ഉടമയനില്നനിനലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വരുന.

ലചേലഭാനലാം ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ് ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

340 (1330) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലചേലഭാനലാം ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ് ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി നഭാളനിതുവലര എത
തുകേയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹഭാര്ബര്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  4-1-2010-ലല  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  13/2012  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിച 2990 ലക്ഷലാം രൂപ എലനലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായഭാണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  12-3-2012-ലല  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  205/2012  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച  208  ലക്ഷലാം രുപ വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  1.713  ലഹക്ടര് ഭൂമനി ഫഭാസസ്റ്റ്
ട്രെഭാക്കനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;



380       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  10,  2017

(ഇ)  4-9-2013-ല്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  5371/2013  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അനുബനഘടകേങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി,ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ 11-9-2015 ലല 750/2015 നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച 10 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഈ തുകേ അനുവദനിചസ്റ്റ് കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം ഇനനി സതതീകേരനികക്കണലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി) കമല് ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേലഭാനലാം  മതവബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സുനഭാമനി പുനരധനിവഭാസ പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  500 ലക്ഷലാം രൂപയുലടയുലാം രണഭാലാം
ഘട പ്രവ കൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് നബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സസൗകേരവവനികേസന പദതനി
XV-ല് 29.90 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഒനലാം  രണ്ടുലാം ഘടങ്ങളനിലഭായനി  ലതകക്ക  പുലനിമുടസ്റ്റ്  570  മതീറര്  നതീളവലാം  വടകക്ക
പുലനിമുടസ്റ്റ്  150  മതീററുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാര്ഫസ്റ്റ്,  ഓക്ഷന് ഹഭാള,  കലഭാക്കര് റൂലാം,
ലനറസ്റ്റ്  ലമന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്,  കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്  കബഭാക്കസ്റ്റ്,  കേഭാന്റെതീന്,  കഡഭാര്മനിററനി,  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്
കബഭാക്കസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ അനുബനഘടകേങ്ങളുലാം,  ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനി
കക്കണതുണസ്റ്റ്.

(സനി)   4-1-2010-ലല  ജനി.ഒ(ആര്.റനി)  നമ്പര്  13/2010/മതുവ.  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  2990  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  2001.933 ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനില്
പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  RIDF  XV  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ
പ്രവ കൃത്തനിക്കുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  31-3-2016-ല്  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്
നനിര്തകേയുണഭായനി.  ലചേലഭാനലാം  ഫനിഷറനി  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  സലലമടുപസ്റ്റ്  നടപടനി
വവകുന്നതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  കശഷനിക്കുന്ന  തുകേയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്
ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  12-3-2012-ലല ജനി.ഒ(ആര്.റനി)  നമ്പര് 205/2012/മതുവ. നമ്പര് ഉത്തരവനിലൂലട
1.713 ലഹക്ടര് ഭൂമനി ലപഭാനലാംവനില നടപടനി പ്രകേഭാരലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനി
ട്ടുലണങ്കനിലുലാം ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിടനില.

(ഇ) 11-9-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 750/15/മതുവ. ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
130.23  ആര്  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  10  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന. ലനകഗഭാഷവബനിള പര്കചസസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനികലയസ്റ്റ്
സലലാം  ഉടമകേളുമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററനില്വചസ്റ്റ്  നനിരവധനി  തവണ  ചേര്ചകേള
നടനലവങ്കനിലുലാം  വനിലലയ  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ധഭാരണയനിലലത്തഭാത്തതനിനഭാല്  അകേതനിസനിഷന്
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനില.
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(എഫസ്റ്റ്)  ലചേലഭാനലാം ഫനിഷറനി ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ സലലാം
ലനകഗഭാഷവബനിള  പര്കചസുവഴനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  റവനഡ്യൂ  അധനികേഭാരനികേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂവടമകേളുമഭായനി  ഒരു  കയഭാഗലാം  1-10-2016-ല്
ബഹു. എലാം.എല്.എ.-യുലട അദവക്ഷതയനില് വനിളനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം എന്.ഒ.സനി. നല്കേഭാത്തവര് ടനി
കയഭാഗത്തനില്  പലങ്കടുത്തനില.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  ലതക്കസ്റ്റ്  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  കൂടനിയുള്ള
പുതനിയ കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  20.23  ആര് സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനികലയസ്റ്റ്
എലഭാ  ഭൂവടമകേളുലട  പക്കല്  നനിനലാം  സമ്മേതപതലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് അധനികൃതര് സതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ ഉപധനഭാഭവര്തനയനില്  ടനി  ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതുളലപലട  10  കകേഭാടനി രൂപ ആവശവലപടസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചനിനതീയര് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ജനി)  പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് തൃപ്പുണനിതറ മണ്ഡലത്തനില് നടതന്ന
പ്രവൃത്തനികേള

341 (1331) ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  തൃപ്പൂണനിതറ  മണ്ഡലത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി എലനന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
വകുപ്പുമുകഖന  തതീരകദശകറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
തൃപ്പുണനിതറ മണ്ഡലത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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പ്രവൃത്തനിയുലട കപരസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി തുകേ നനിലവനിലല സനിതനി

1. കുമ്പളലാം പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് വഭാര്ഡസ്റ്റ്

6-ലല  കചേപനലാം  കകേഭാനഭാടസ്റ്റ്

കറഭാഡസ്റ്റ്  ടഭാറനിലാംഗുലാം  കേഭാന

നനിര്മ്മേഭാണവലാം

20.00 

ലക്ഷലാം രൂപ

കേരഭാറനികലര്ലപട്ടു

പ്രവൃത്തനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി

സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

2.  കുമ്പളലാം പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് വഭാര്ഡസ്റ്റ്  -

6-ലല പഭാനപറമ്പസ്റ്റ് പ്രകദശത്തസ്റ്റ്

കേഭാന നനിര്മ്മേഭാണലാം.

30.40

ലക്ഷലാം രൂപ

കേരഭാറനികലര്ലപട്ടു

പ്രവൃത്തനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വരുന.

3. കുമ്പളലാം പഞ്ചഭായത്തസ്റ്റ് വഭാര്ഡസ്റ്റ്

11-ലല  യലാംഗസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്

കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്

25.00 

ലക്ഷലാം രൂപ

കേരഭാറനികലര്ലപട്ടു

പ്രവൃത്തനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വരുന.

4.  മരടസ്റ്റ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല

ലനലനിക്കല്  കറഭാഡസ്റ്റ്  ടഭാറനിലാംഗുലാം

ഡയനികനജുലാം

23.00 

ലക്ഷലാം രൂപ

സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി

നല്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

തങ്കകശ്ശേരനി ഹഭാര്ബറനിലന്റെ മൂന്നഭാലാംഘട വനികേസന പ്രവര്ത്തനലാം

342 (1332) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തങ്കകശ്ശേരനി  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  മൂന്നഭാലാംഘട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള കലലഹഭാളനിലന്റെ നതീളലാം വര്ദനിപനിക്കല്, കേകവര്ഡസ്റ്റ് ഫനിഷസ്റ്റ്
കലഭാഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏരനിയ,  കലഭാക്കര് മുറനികേള,  സനിപസ്റ്റ്  കവ,  കമഭാകഡണ് ഫനിഷസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്,
ചുറ്റുമതനില്,  ആനരനികേ കറഭാഡസ്റ്റ്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏരനിയ,  ഫനിലാംഗര് ലജടനി,  കേടകേള,  നനിലവനിലുള്ള
ലഡയനികനജസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ ലമചലപടുത്തല് എന്നനിവ നടപഭാക്കുലാം.

കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള

343 (1333) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഏലതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭായനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖന പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളുലട ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളഭാണസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുളളലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം തതീരകദശ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

2016-17   സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  :

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവവലാം  മഭാനവകശഷനി
വനികേസനവലാം പദതനി

കമ
നമ്പര്

പദതനി അടങ്കല് തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

ഇകപഭാഴലത്ത അവസ

1 ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കമഭാഡല്  അപര്
വപ്രമറനി സ്കൂള, പുതനിയങ്ങഭാടനി

121.00 പദതനി
ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്

2 സബസ്റ്റ് ലസന്റെര്,  മഭാട്ടൂല് പുതനിയ
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

33.00 പദതനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖന പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനിലല തഭാലഴപറയുന്ന ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
ഡയറക്ടര് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ടനി ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

കമ
നമ്പര്

പദതനി അടങ്കല് തുകേ
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

1 മഭാടഭായനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കഗളസസ്റ്റ്
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  -  പുതനിയ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

515.85

2 ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  ഡനിലസന്സറനി  പുതനിയങ്ങഭാടനി  -
പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

46.00

3 പഴയങ്ങഭാടനി മതവമഭാര്ക്കറസ്റ്റ് 
നനിര്മ്മേഭാണലാം

82.82

കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

344 (1334) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള  പൂടനിക്കനിടന്ന  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സതതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇപ്രകേഭാരലാം എത ഫഭാക്ടറനികേളഭാണസ്റ്റ് തുറന്നസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിപനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേളുലട  സുഗമമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  തകദശതീയമഭായനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടണനി  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന സതകേഭാരവ  കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തുറക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  സതകേഭാരവ  കേശുവണനി  വവവസഭായനികേള,  ബഭാങ്കസ്റ്റ്
പ്രതനിനനിധനികേള എന്നനിവരുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരനര
ഇടലപടലുകേളനിലൂലടയുലാം  വനിവനിധ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉത്തരവകേളവഴനി  ലടണര്  കേണതീഷനനില്
ആവശവമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കൂടുതല് വവഭാപഭാരനികേള പലങ്കടു
ക്കുന്നതനിനുകവണനി നടപടനികേള സതതീകേരനിചതുവഴനി കതഭാടണനി വഭാങ്ങനി കകേഭാര്പകറഷന്
ഫഭാക്ടറനികേള  17-8-2016  മുതല്  തുറനപ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  കൂടഭാലത  കതഭാടണനിയുലട
ദസൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവണനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി  വകുപനികന്റെയുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപനികന്റെയുലാം കേതീഴനിലുള്ള ഫഭാമുകേള,  പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ജനിലയനിലല  രഭാജപുരലാം,  ചേതീകമനനി,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  നഭാടുകേഭാണനി  എന്നതീ  എകസറ്റുകേള,
റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറ  ഡസ്റ്റ് (RPL), കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന്  (SFCK),  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഫഭാമുകേളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നഭാടന് കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാലപകലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  കേശുവണനി പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനിവരനികേയുമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത വനികദശ രഭാജവങ്ങളനില്
നനിനലാം  ഇ-ലടണര്  മുകഖന  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനിലചേയസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി ലതഭാഴനില് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലചേറുകേനിട
കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന കതഭാടണനിക്കസ്റ്റ് വനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  30-1-2017-ല്
സ.ഉ.(വകേലയഴത്തസ്റ്റ്)  നമ്പര്  07/2017/വവവ.  പ്രകേഭാരലാം  ആസൂതണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ
വകുപസ്റ്റ് അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസകടറനി ലചേയര്മഭാനഭായുലാം പ്രനിന്സനിപല് ലസകടറനി,
കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  പ്രനിന്സനിപല്  ലസകടറനി,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്,
ധനകേഭാരവ വകുപസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനി,  ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  &  സഭാറനിസനികസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ അതതു
ജനിലയനിലല  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്,  ബനലപട  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്,  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷകന്റെയുലാം കേഭാലപകനികന്റെയുലാം  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവര്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള ഒരു വനില  നനിര്ണയസമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  അടചനിട  സതകേഭാരവ
ഫഭാക്ടറനികേള തുറക്കുന്നതനിനഭായനി കേശുവണനി വവവസഭായ വകുപ്പുമനനിയുലാം മുഖവമനനിയുലാം
ബനലപടവരുമഭായനി  പ്രകതവകേ  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തസ്റ്റ്  ചേര്ച  നടതകേയുലാം
ചേര്ചയനിലല  തതീരുമഭാനലത്ത  തുടര്ന്നസ്റ്റ് ഈ  രലാംഗലത്ത  പ്രശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനുലാം കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഒരു ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കകേരള കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ
ലസഷവല്  ഓഫതീസറഭായനി  ശതീ.മഭാരപഭാണ്ഡവന്  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്  (റനിട)-ലന  നനിയമനിചസ്റ്റ്
കേമ്പനനി രജനികസ്ട്രേഷന് ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കൃഷനി വകുപനിലന്റെയുലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെയുലാം
കേതീഴനിലുള്ള  ഫഭാമുകേള,  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  എകസറ്റുകേള,  റനിഹഭാബനിലനികറഷന്
പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (RPL),  കസറസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന്
(SFCK), ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഫഭാമുകേള ആറളലാം ഫഭാലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന്  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കമതീകേരണങ്ങള  കേശുവണനി
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വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാലപകലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
ആഭവനരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവണനി  പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്
ജനിലകേളനില്  നനിനള്ള  770  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ്ണുലാം  വനില  ലകേഭാടുതവഭാങ്ങനിയ  910  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ്ണുലാം
ഉളലപലട  ആലകേ  1680  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ്  തകദശതീയ  കതഭാടണനി  ഇതനിനകേലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ഇ-ലടണര് വഴനി നഭാടന് കതഭാടണനി പര്കചസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം
സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സതകേഭാരവ  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിലന
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന്  ബഹു.ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്&കേഭാഷഡ്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനിയുലാം,
ബഹു.  മുഖവമനനിയുലാം  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുലാം  ഈ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
പ്രശങ്ങള  വവവസഭായനികേളനില്നനിനലാംതലന്ന  മനസനിലഭാക്കനി  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സതതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  അടചനിടനിരനിക്കുന്ന സതകേഭാരവ ഫഭാക്ടറനികേള തുറക്കുന്ന വനിഷയലാം ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വവവസഭായബന സമനിതനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നനിരുന.  നനിലവനിലുള്ള
സഭാഹചേരവത്തനില്  നഷ്ടമനിലഭാലത  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കനിലലന്ന
നനിലപഭാടസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേള  കയഭാഗത്തനില്  വവക്തമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വവവസഭായലാം നടതന്നവരുലട തഭാല്പരവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഇലാംകപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനി  പനിന്വലനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപടുത്തനിലയങ്കനിലുലാം  മറുപടനി  അനുകൂലമഭായനിരുന്നനില.  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  കലഭാണ്  റതീ-സ്ട്രേക്ചര്
ലചേയ്യുകേ, പുതനിയ കലഭാണ് അനുവദനിക്കുകേ, നനിലവനിലുള്ള കലഭാണനിനസ്റ്റ് ആറുമഭാസകത്തയസ്റ്റ്
ലമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ലപടുതകേ എന്നതീ വനിഷയങ്ങള റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിലന്റെ ശദയനില്
ലപടുതകേയുലാം  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  ഈ  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സതകേഭാരവ  കേശുവണനി
വവവസഭായനികേളുലട  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മുഖവമനനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത
കയഭാഗത്തനില്  ഒരു പ്രകതവകേ  ഉകദശ  ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഈ കമഖലയനില്
പരനിഹഭാരങ്ങള നനിര്കദശനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരുന. ഇതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രയഭാസലാം  കേഭാരണവലാം  കതഭാടണനി  ലഭവതക്കുറവമൂലവലാം  ഈ  കമഖലയനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
പ്രശങ്ങള ശഭാശതതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
എന്ന  കപരനില്  ഒരു  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ലസഷവല്
ഓഫതീസറഭായനി ശതീ.മഭാരപഭാണ്ഡവന് ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.(റനിട)-ലന നനിയമനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരുകേയുമഭാണസ്റ്റ്. 

അനധനികൃതമഭായനി  അടചനിടനിരനിക്കുന്ന  സതകേഭാരവ  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിയമപരമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിച്ചു  വരുന.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാഷഡ്യൂ  ലസഷവല്  ഓഫതീസറുലട  കനതൃതതത്തനില്  ഫഭാക്ടറനികേളനില്
പരനികശഭാധന  നടതകേയുലാം  കതഭാടണനി  ലഭവമഭായനിട്ടുലാം  തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത
ഫഭാക്ടറനികേള തുറക്കണലമന്നസ്റ്റ് ആവശവലപടസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ബഹു.  കേശുവണനി  വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്

28-4-2017-ല് വതക്കഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഗസസ്റ്റ് ഹസൗസനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.  പ്രസ്തുത

കയഭാഗത്തനില്  ജപ്തനി  നടപടനികേള  ഉളലപലടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി

നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേകളഭാടസ്റ്റ്  ആവശവലപടുകേയുലാം  സതകേഭാരവ  കേശുവണനി

കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം കതഭാടണനി ഉല്പഭാദകേ രഭാജവങ്ങളനില്

നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേളക്കസ്റ്റ്/

കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിളഭായ

കകേരള കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  നനിലവനില് വരുന്നതുവലര ലചേറുകേനിട വവവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ്

എതനിലരയുള്ള  ജപ്തനി  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവയണലമന്നസ്റ്റ്  ബഭാങ്കുകേകളഭാടസ്റ്റ്  ആവശവലപടുകേയുലാം

ലചേയ്തു.

കേശുവണനി വവവസഭായ സലാംരക്ഷണലാം

345 (1335) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവണനി  വവവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  15  ആഫനിക്കന്

രഭാഷങ്ങളുലട  നയതന  പ്രതനിനനിധനികേളുലട  ഒരു  സകമ്മേളനലാം  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്

വനിളനിചസ്റ്റ് കചേര്ത്തനിരുകന്നഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ആഫനിക്കയനില്നനിനലാം ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാലത കനരനിടസ്റ്റ് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള

കതഭാടണനി ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ സഭാധവതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി അഭനിവൃദനിലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് ആഫനിക്കന്

രഭാജവങ്ങളുലട സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായലാം പ്രകയഭാജനലപടുതവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  കചേര്ന്ന  സകമ്മേളനത്തനില്  ആലകേ  എത  പ്രതനിനനിധനികേള

പലങ്കടുതലവനലാം  പ്രസ്തുത  സകമ്മേളനത്തനിനസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  തുകേ  ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം

ലവളനിലപടുതകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേശുവണനി വവവസഭായലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉല്പഭാദകേ രഭാജവങ്ങളനില്
നനിനലാം കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നയതന പ്രതനിനനിധനികേള ഉളലപലട 15
ആഫനിക്കന്  രഭാഷങ്ങളുലട  പ്രതനിനനിധനികേള  പലങ്കടുത്ത  ഒരു  സകമ്മേളനലാം  'കേഭാഷഡ്യൂ
കകേഭാണ്കകവസ്റ്റ്'  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന.  ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാലത  കതഭാടണനി
കനരനിടസ്റ്റ് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ സഭാധവതകേള കയഭാഗത്തനില് ചേര്ചലചേയ്തു.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) കേഭാഷഡ്യൂ കകേഭാണ്കകവനില് ഇക്കഭാരവലാം ചേര്ച ലചേയനിരുന.  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ഡനി) 15  ആഫനിക്കന് രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം നയതന പ്രതനിനനിധനികേള ഉളലപലട 22
കപരുലാം ഇനവയുലട വനികദശ മനഭാലയത്തനില് നനിനലാം 6 കപരുലാം കൂടഭാലത കകേരളത്തനില് നനിനലാം
ബനലപട  ഉകദവഭാഗസരുലാം  പലങ്കടുത.  ഇതുവലര  ലഭനിച  ബനില്ലുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ആലകേ - 28,05,669  രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേശുവണനി വവവസഭായലാം

346 (1336) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  കേശുവണനി  വവവസഭായ  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഇകപഭാള എതയഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി) കകേരളത്തനില് പ്രതനിവർഷലാം എത ടണ് കേശുവണനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന ;
എത ടണ് കേശുവണനി ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന ;

(സനി)  കേശുവണനി കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനിക്കസ്റ്റ് കേഭാരണലാം എനഭാണസ്റ്റ്  ;  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് 10626 കപര്ക്കുലാം കേഭാലപകനില്
3893  കപര്ക്കുലാം  215  സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് ഓണത്തനിനു മുമ്പസ്റ്റ് 1050 ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
നനിയമനിക്കുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കകേരളത്തനില് ഏകേകദശലാം  75000-കത്തഭാളലാം  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ് കതഭാടണനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  കേഭാഷഡ്യൂ  എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്
2016-17-ല് 770446  ലമട്രെനികേസ്റ്റ് ടണ് കതഭാടണനിയുലാം 2017-18  ഏപ്രനില് മുതല് ജൂണ്
വലര 206535 ലമട്രെനികേസ്റ്റ് ടണ് കതഭാടണനിയുലാം ഇറക്കുമതനി ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായമഭായ  കേശുവണനി  കമഖല  ഇന്നനുഭവനിക്കുന്ന

പ്രതനിസനനിക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം കതഭാടണനിയുലട  ലഭവതക്കുറവലാം കേയറ്റുമതനിയനില് മറസ്റ്റ്  രഭാജവങ്ങളനില്

നനിന്നസ്റ്റ്  കനരനിടുന്ന കേടുത്ത മതരവമഭാണസ്റ്റ്.   തന്മൂലലാം  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  കുറയുന്ന

സഭാഹചേരവങ്ങള ഉണഭാകുന.  മറസ്റ്റ്  രഭാജവങ്ങകളയുലാം  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങകളയുലാം  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്

കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദന  ലചേലവസ്റ്റ്  കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലലാം  മതരഭാധനിഷനിതമഭായനി

ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴനിക്കുവഭാന്  ബുദനിമുടസ്റ്റ്  കനരനിടുന.  കകേരളഭാ  കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

രൂപതീകേരനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി ഈ കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനിയുലട കേഭാരണങ്ങള പഠനിചസ്റ്റ്

പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കേലണത്തഭാന് കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേശുവണനി വവവസഭായലാം കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി

347 (1337) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :

ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേശുവണനി വവവസഭായലാം കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കേവഭാഷഡ്യൂ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനതനനിനലാം  പുറതനനിനലാം  കേശുവണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം

ആഫനിക്കന് രഭാജവങ്ങളനില്  നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം

കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കേശുവണനി  ലഭവത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള

എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില് സലലാം പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  എടുത്തസ്റ്റ്  കേശുവണനി

കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്

എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  കേശുവണനി കബഭാര്ഡുവഴനി കനരനിടസ്റ്റ്  വനികദശ വവഭാപഭാര കേരഭാര് ഉറപനിക്കുന്നതനിലൂലട

കേശുവണനി കമഖലയനിലല ഇടത്തട്ടുകേഭാരുലട കുത്തകേ അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇസൗ

കമഖലയനിലല ചൂഷണലാം തടയുന്നതനിനുലാം സഭാധവമഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കതഭാടണനി ഉല്പഭാദകേ രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം കനരനിടസ്റ്റ്

കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേളക്കസ്റ്റ്/കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്

കനരനിടസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിളഭായ കകേരള

കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.  കേമ്പനനി രജനികസ്ട്രേഷന്

ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറതനനിനലാം  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദകേരഭായ  ആഫനിക്കന്

രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം കതഭാടണനി ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

സഹഭായനിക്കുലാം.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനിയനില്  തഭാല്പരവമുള്ള  കേര്ഷകേലര

കേലണത്തനി കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി

വനികേസന  ഏജന്സനി  'കേശുമഭാവസ്റ്റ്  പുതുകൃഷനി'  എന്ന  പദതനി  വഴനിയുലാം  സന്നദ

സലാംഘടനകേള റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷനുകേള, വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള,

കേശുവണനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നനിവര്  വഴനി  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനിയനില്  അവകബഭാധലാം

സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  'മുറലത്തഭാരു കേശുമഭാവസ്റ്റ്  '  എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരവലാം  കേശുമഭാവനിന് വതകേള

നല്കേനി  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വന്നതനിനുകശഷലാം 5 ഏക്കറനില് കൂടുതല് സലമുള്ള കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കേശുമഭാ വനിന്കതഭാടലാം

ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേശുമഭാവനിന്വതകേളുലാം സലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം

നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ലകേഭാടനിയലാം  ഫഭാക്ടറനികയഭാടനുബനനിച്ചുള്ള

കേശുമഭാവസ്റ്റ്  നഴറനിയനില്  അതദ്യുല്പഭാദന  കശഷനിയുള്ള 2  ലക്ഷലാം  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  ഗഭാഫ്റ്റുകേള

ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  30  ഫഭാക്ടറനികേളനിലഭായുള്ള 90  ഏക്കര്  സലത്തസ്റ്റ്  3500  ഓളലാം

കേശുമഭാവസ്റ്റ് വതകേള പുതുതഭായനി നടുന്നതനിനുള്ള കമതീകേരണങ്ങള ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൃഷനി, വനലാം, പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം, തകദശസതയലാംഭരണലാം തുടങ്ങനിയ

വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് തരനിശഭായ സലങ്ങളനിലുലാം നനിലവനില് അകക്കഷവ ഉളലപലട

പ്രകൃതനിക്കനിണങ്ങഭാത്ത മരങ്ങള ലവച്ചുപനിടനിപനിച സലങ്ങളനിലുലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി

കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  വനലാം  വകുപനിലന്റെ

കനതൃതതത്തനില് കേലണത്തനിയ 300 ഏക്കര് സലത്തസ്റ്റ് 2017-18-ല് തലന്ന കേശുമഭാവസ്റ്റ്
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കൃഷനി ലചേയഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അടുത്ത വര്ഷലാം അതസ്റ്റ്  5000  ഏക്കര് ആയനി

ഉയര്ത്തഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിരവധനി  തകദശസതയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കേശുമഭാവസ്റ്റ്

കൃഷനി  ലചേയഭാന്  അനുകയഭാജവമഭായ  സലങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്

2017-18-ല് തലന്ന അവര്ക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി ഏജന്സനി മുഖഭാനനിരലാം

കേശുമഭാവസ്റ്റ് വതകേള ലഭവമഭാക്കനിയുലാം സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 

കേശുമഭാവസ്റ്റ്  എകസറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  നനിയമപരമഭായ

തടസങ്ങളനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അകസഭാസനികയഷന്  ഓഫസ്റ്റ്  പഭാകന്റെഴസ്റ്റ്  കകേരള  (APK)-

യുമഭായനി ഇക്കഭാരവലാം  ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം അവര് കേഭാഷഡ്യൂ  എകസറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എ.പനി.ലകേ.-യനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല്

ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  കേഭാഷഡ്യൂ  പഭാകന്റെഷനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള  കകേരളത്തനില്

വനിപുലമഭായ  കതഭാതനില്  നടപഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുലട

സഭാന്നനിദവത്തനില് എകസറസ്റ്റ്  ഉടമകേളുലട പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ഇക്കഭാരവലാം വനിശദമഭായനി

ചേര്ച ലചേയസ്റ്റ് തുടര് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ആനഭാപ്രകദശനില്  സലലാം  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  എടുത്തസ്റ്റ്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന

കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനിചനിരുന്നങ്കനിലുലാം അവര് മുകന്നഭാട്ടുവച നനിര്കദശങ്ങള സതതീകേരനിക്കഭാന്

സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ടനി പദതനി ഉകപക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കകേരള കേഭാഷഡ്യൂ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് മുഖഭാനരലാം ഇതര ഇനവന് സലാംസഭാനങ്ങളനില്

നനിനലാം കതഭാടണനി ഉല്പഭാദകേ രഭാജവങ്ങളനില് നനിനലാം കതഭാടണനി കനരനിടസ്റ്റ് ഇറക്കുമതനി

ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട  കേശുവണനി  കമഖലയനിലല  ഇടത്തട്ടുകേഭാലര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനിതമഭായ

നനിരക്കനില് കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേശുവണനി വവവസഭായലാം കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി

348 (1338) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശനഭാണവലാം  കനടനിത്തരുന്ന  പ്രധഭാന  വനിളയഭായ  കേശുവണനി  വവവസഭായലാം

തകേര്ചലയ കനരനിടുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേശുമഭാവകേളുലട  എണത്തനില്  വന്കുറവസ്റ്റ്  ഉണഭായതുമൂലലാം  ഈ  ലതഭാഴനിലനില്

ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന നനിരവധനി കുടുലാംബങ്ങള പടനിണനിയനിലഭായതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേശുവണനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കതഭാടണനി ഇറക്കുമതനി ലചേയഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എത ടണ് ഇറക്കുമതനി

ലചേയ്തു;  ഇതുവഴനി  എത ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള നല്കേഭാന് കേഴനിഞ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേശുവണനി വവവസഭായലത്ത തകേര്ചയനില്നനിനലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് കനിയഭാത്മകേമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്. കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് 2017-18 വര്ഷത്തനില്

വഹസതീ ലസയനില് അടനിസഭാനത്തനില്  3000 ലമട്രെനികേസ്റ്റ് ടണ് കതഭാടണനി ഇറക്കുമതനി

ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത സതീസണ് അനുസരനിചസ്റ്റ്  1500 ലമട്രെനികേസ്റ്റ് ടണ് കകേരളഭാ ഒറനിജനിന്

കതഭാടണനിയുലാം ഇലാംകപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തുവച ആഫനിക്കന് കതഭാടണനിയുലാം (1000 ലമട്രെനികേസ്റ്റ് ടണ്)

ഫഭാക്ടറനിയനില് എതനണസ്റ്റ്.  കേഭാലപകനില് ഇ-ലടണര് വവവസയനില് 1700 ലമട്രെനികേസ്റ്റ്

ടണ്ണുലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കേഭാലപകനില്  ഇകപഭാള  2000  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ്  ഇറക്കുമതനി

ലചേയ്യുവഭാനുള്ള  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദകേ  രഭാജവങ്ങളനില്

നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേളക്കസ്റ്റ്/

കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിളഭായ

കകേരള  കേഭാഷഡ്യൂ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേമ്പനനിയുലട രജനികസ്ട്രേഷന് ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കകേരള സലാംസഭാന കേശുവണനി

വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫഭാക്ടറനികേളനില്  കജഭാലനി

ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  128  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങളുലാം  കേഭാലപകനിലല

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് 141 ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേശുവണനിപരനിപനികന്റെയുലാം മൂലവവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുകടയുലാം വനില്പന

349 (1339) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആഭവനര  വനിപണനിയനില്  കേശുവണനിപരനിപനിലന്റെയുലാം  മൂലവവര്ദനിത

ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം വനില്പന വനിപുലമഭാക്കഭാന് സതതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവണനിപരനിപനിലന്റെ  കേയറ്റുമതനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സതതീകേരനിച്ചു

വരുന്ന നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത കേശുവണനിപരനിപസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികലക്കസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്

തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ കഗഡനിലുള്ള ലപയനിനുലാം,  കറഭാസഡസ്റ്റ് പരനിപ്പുകേളുലാം കൂടഭാലത മൂലവ

വര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളഭായ കേഭാഷഡ്യൂ പസൗഡര്,  ബനിറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,  സൂപസ്റ്റ്,  കേഭാഷഡ്യൂ വനിറ,  കചേഭാകക്കഭാ

കേഭാജു,  മനില്ക്കനികേഭാജു തുടങ്ങനിയ സനി.ഡനി.സനി.  ബഭാന്ഡുകേള വനിതരണക്കഭാര് വഴനിയുലാം

ഫഭാവഞ്ചസനി വഴനിയുലാം കേചവടലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി) അനഭാരഭാഷ മഭാര്ക്കറ്റുമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ് വനില

ആഭവനര  വനിലകയക്കഭാള  കുറവഭാണസ്റ്റ്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ജപഭാനനികലയ്ക്കുലാം  യു.എ.ഇ.-യനികലയ്ക്കുലാം

എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓര്ഡറുകേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനകേലാം  30  ലമട്രെനികേസ്റ്റ്  ടണ്  കേശുവണനിപരനിപസ്റ്റ്

കേയറനി  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാലപകസ്റ്റ്  തുടര്ചയഭായനി  കേശുവണനിപരനിപസ്റ്റ്  കേയറ്റുമതനി  ലചേയ്തു

വരുന.  തുടര്ചയഭായനി പരനിപസ്റ്റ്  കേയറ്റുമതനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരമഭായനി കേഭാലപകനിനസ്റ്റ് ''

One Star Export House '' എന്ന പദവനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  കേശുവണനിപരനിപസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്

തടയുന്നതനിനഭായനി കേസലാംസസ്റ്റ് & ലസന്ട്രെല് എവകസസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് അറനിയനിപസ്റ്റ്

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവലാം നമ്പര്  1302-ലന്റെ ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്  ബഭാഞ്ചനില്

ലഭവമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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9.30 AM]

II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

പകേര്ച്ചപ്പനനി

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  ഷനിഗഗലസ്ഥാ  ബസ്ഥാകസ്പീരനിയ  ബസ്ഥാധയയ  കകേസ്ഥാളറയയ
വവസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുകേയയ  അഞ്ഞൂറനിലധനികേയ  ആളുകേള്  മരനിക്കുകേയയ  പതനിനസ്ഥായനിരതനിലധനികേയ
ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1  ബസ്ഥാധനിക്കുകേയയഗചെയ്ത  സസ്ഥാഹചെരവതനില്  ആവശവമസ്ഥായ
മുഗനസ്ഥാരുക്കങ്ങള് നടത്തുവസ്ഥാകനസ്ഥാ കരസ്ഥാഗ പ്രതനികരസ്ഥാധ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേസ്ഥാപനിപ്പനിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ
ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയസ്ഥാതതുമൂലയ  ആതുരകസവന  രയഗയ  കനരനിടുനതസ്ഥായനി  പറയഗപ്പടുന
അടനിയന്തര സസ്ഥാഹചെരവയ  സഭസ്ഥാ  നടപടനികേള് നനിര്തനിവച്ചസ്റ്റ്  ചെര്ച്ച ഗചെയ്യണഗമനസ്ഥാവശവഗപ്പടസ്റ്റ്
സര്വ്വശസ്പീ തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന, വനി. ഗകേ. ഇബസ്ഥാഹനിയ കുഞസ്റ്റ്, അനൂപസ്റ്റ് കജേക്കബസ്റ്റ് എനസ്പീ
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേസ്ഥാരയ കനസ്ഥാടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ
ടസ്പീച്ചര്): സര്,  സയസസ്ഥാനഗത പനനിബസ്ഥാധയയ മറസ്റ്റ്  അസുഖബസ്ഥാധയയ സയബനനിച്ചസ്റ്റ്
കേഴനിഞ  ദനിവസയ  സഭസ്ഥാതലതനില് വന ഒരു കചെസ്ഥാദവതനിനുതരമസ്ഥായനി  വളഗര  വവക്തമസ്ഥായനി
കേസ്ഥാരവങ്ങള് പറഞതസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഷനിഗഗലസ്ഥാ ബസ്ഥാകസ്പീരനിയ ബസ്ഥാധനിച്ച 16 കകേസുകേള് റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില്  കേണ്കഫയഡസ്റ്റ്  ഗഡതസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്  ഇല.  സഗസകഡനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  2  മരണങ്ങളുണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബസ്ഥാക്കനി  എലസ്ഥാ  കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  സഭയനില്  കൃതവമസ്ഥായനി
പറഞതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതവണ ദകനികണന്തവയനിലസ്ഥാകേമസ്ഥാനയ പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനികേള്  വവസ്ഥാപ
കേമസ്ഥായതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കകേരളതനിലയ പനനിയഗട എണ്ണതനില് അല്പ്പയ വര്ദ്ധന
വണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല് അതനിഗന  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി കനരനിടുനതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായനിട്ടുള
എലസ്ഥാ  നടപടനികേളുയ  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പസ്റ്റ്  ഗഗകേഗക്കസ്ഥാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  സഭയനില്  ഞസ്ഥാന
പറഞതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ആവര്തനിക്കുനനില.  കേഴനിഞ ജേനുവരനി മസ്ഥാസയ മുതല് ആഗസസ്റ്റ്
മസ്ഥാസയ വഗര തുടര്ച്ചയസ്ഥായനി ന ടതനിയ  പ്രവര്തനങ്ങളുഗട ഫലമസ്ഥായനി പകേര്ച്ചപ്പനനി
നനിയനനിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അയല്സയസസ്ഥാനങ്ങളുമസ്ഥായനി തടനിച്ചുകനസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്
പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനികേള്  ഒരു  പരനിധനിവഗര  തടഞ്ഞുനനിര്തസ്ഥാന  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞുഗവനതസ്റ്റ്
എടുത്തു പറയതക്ക കനടയ തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട കകേസ്ഥാളറ ബസ്ഥാധനിച്ച 4 കകേസുകേള്
റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. നസ്ഥാലയ ഇതരസയസസ്ഥാന ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള് ഗവളനിയനില് നനിനയ
ഇവനിഗട  വനകപ്പസ്ഥാഴുണസ്ഥായനിട്ടുളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പതനയതനിടയനില്  ഒരസ്ഥാള്  മരണഗപ്പടസ്ഥാനനിടയസ്ഥായതസ്റ്റ്
കരസ്ഥാഗനി ആശുപതനിയനില് എതനിയകപ്പസ്ഥാള്തഗന സനിതനി വളഗര കമസ്ഥാശമസ്ഥായനിരുനതനിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ്റ്റ്.
കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്ത  കകേസനില്  വളഗര  ഗപഗടനസ്റ്റ്  ചെനികേനിത്സ  ലഭവമസ്ഥാക്കനിയതനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  അവഗരലസ്ഥായ  സുഖയ  പ്രസ്ഥാപനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന  സമകയസ്ഥാചെനിതമസ്ഥായ
ഇടഗപടലനിഗന  ഫലമസ്ഥായനി  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില്  വവസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാമസ്ഥായനിരുന  കകേസ്ഥാളറ
വവസ്ഥാപനിച്ചനിടനിഗലനന്നുളതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിഗന  മസ്ഥാതൃകേസ്ഥാപരമസ്ഥായ  പ്രവര്തനഗതയസ്ഥാണസ്റ്റ്
കേസ്ഥാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകസ്ഥാറനികനഷന,  കബസ്ഥാധവത്കേരണയ,  ജേസ്ഥാഗ്രതസ്ഥാ നനിര്കദ്ദേശയ,  സൂക
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നനിരസ്പീകണയ,  കസറസ്റ്റ്  ടസ്പീമനിഗന സന്ദര്ശനയ  തുടങ്ങനി  എലസ്ഥാ  കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  കൃതവമസ്ഥായനി
നടതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതര  സയസസ്ഥാന  ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട  വസ്ഥാസസലയ  കനരഗത
തഗന പരനികശസ്ഥാധനയസ്റ്റ് വനികധയമസ്ഥാക്കനിയനിരുന. അവരുഗട കേവസ്ഥാമ്പുകേള് സന്ദര്ശനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 1582
പ്രകദശങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  സന്ദര്ശനിച്ചതസ്റ്റ്.  കവണത  ശുചെനിതത്വമനിഗലന  കബസ്ഥാദ്ധവഗപ്പടതനിഗന
അടനിസസ്ഥാനതനില്  119  വസ്ഥാസസലങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കനസ്ഥാടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചെനില
കേവസ്ഥാമ്പുകേളനിലളവര് തുറസസ്ഥായ സലതസ്റ്റ് മലവനിസര്ജ്ജനയ നടത്തുനതസ്ഥായയ ഇവഗര
കജേസ്ഥാലനിക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുന  മുതലസ്ഥാളനിമസ്ഥാര്  ശുചെനിതത്വ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനിട്ടുള  തസ്ഥാമസ
സസൗകേരവയ ഒരുക്കസ്ഥാതതുമസ്ഥായ  പ്രശ്നങ്ങള് ചെനില കമഖലകേളനിലണസ്റ്റ്.  ചെനിലയനിടങ്ങളനില്
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള  തസ്പീഗര  സസൗകേരവങ്ങളനിലസ്ഥാത  മുറനികേളനില്  തനിങ്ങനിപ്പസ്ഥാര്പ്പനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്ഥായനി
കേണ്ടു.  ഇതരയ വസ്ഥാസസലങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പസ്റ്റ് കനസ്ഥാടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതരയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഗമഡനിക്കല്  കേവസ്ഥാമസ്റ്റ്  നടതനിയയ  ശുചെസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടതനിയയ കകേസ്ഥാളറകപസ്ഥാലള പകേര്ച്ചസ്ഥാവവസ്ഥാധനികേള് വവസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനുള ഇടഗപടലകേള്
ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിഗന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനമുണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുവഴനി  മരണനനിരക്കസ്റ്റ്  കുറച്ചു
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനുയ  സസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മരണതനിഗന  കേണക്കുയ  മറയ  കേഴനിഞ  അസയബനിയനില്
പറഞതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇവനിഗട ആവര്തനിക്കുനനില.  അഗതലസ്ഥായ ഇകപ്പസ്ഥാള് നനിയനണ
വനികധയമസ്ഥായനി എനതസ്ഥാണസ്റ്റ് വസ്തുത.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസസ്റ്റ്:  അതനിനുകശഷയ മൂനസ്റ്റ് മരണമുണസ്ഥായനി.

ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ ടസ്പീച്ചര്: ഇകപ്പസ്ഥാള് കുറവസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് എലസ്ഥാ മഴക്കസ്ഥാലത്തുയ
കകേരളതനിലണസ്ഥാകുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനികേള്  ഗഫബ്രുവരനി,  മസ്ഥാര്ച്ചസ്റ്റ്,  ഏപ്രനില്
മസ്ഥാസങ്ങളനില്  തുടങ്ങനി  കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ്,  ജൂഗഗല  മസ്ഥാസങ്ങളനില്  വളഗര  കൂടുതലസ്ഥാകുയ.
എനസ്ഥാല്  ഇതവണ  കമയസ്റ്റ്  മസ്ഥാസയ  നനസ്ഥായനി  കൂടനി,  ജൂഗഗല  മസ്ഥാസതനില്  അലയ
കുറഞ്ഞു.  ഓഗസസ്റ്റ് മസ്ഥാസതനില് നനസ്ഥായനി കുറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്,  ഇസൗ മസ്ഥാസയ പുതനിയതസ്ഥായനി
മരണങ്ങള് റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്തനിടനില.  കേഴനിഞ  തവണ ഞസ്ഥാന പറഞ  കേണക്കനില്
നനിനസ്റ്റ്  വവതവസ്തമസ്ഥായനി  രണസ്റ്റ്  മരണയ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  കൂടുതലസ്ഥായനി  ഗഡങനിപ്പനനിയഗട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഉണസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1-ഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായയ ബസ്ഥാക്കനി പനനികേളനിഗലസ്ഥാനയ
കൂടുതല്  മരണങ്ങള്  പനിനസ്പീടുണസ്ഥായനിടനില.  കേഴനിഞ  ദനിവസമസ്ഥാണസ്റ്റ്  അസയബനിയനില്
ഇതനിഗന  ഉതരയ  പറഞതസ്റ്റ്.  അതനിഗന  വനിശദസ്ഥായശങ്ങള്  എഗന  കേയ്യനില്  ഇകപ്പസ്ഥാഴുമുണസ്റ്റ്.
സമയമനിലസ്ഥാതതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് വസ്ഥായനിക്കുനനില.  വളഗര നല ഇടഗപടല് നടതനിയതനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനികേള് നനിയനണവനികധയമസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ചെനികേനിത്സ  ലഭവമസ്ഥാകേസ്ഥാഗത  തമനിഴസ്റ്റ് നസ്ഥാടസ്റ്റ്  സത്വകദശനിയസ്ഥായ  മുരുകേന  മരനിച്ചതനിഗന
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  പറയകേയണസ്ഥായനി.  കഖദകേരമസ്ഥായ  ഒരു  സയഭവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗകേസ്ഥാലയ  ചെസ്ഥാതന്നൂര്
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷഗന  പരനിധനിയനിലള  ഇതനിക്കര  പസ്ഥാലതനിനസ്റ്റ്  സമസ്പീപതസ്ഥാണസ്റ്റ്  മുരുകേനസ്റ്റ്
അപകേടമുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  പരനിസര പ്രകദശത്തുള കുകറ സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആദവയ  പ്രകവശനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്.  പ്രസ്ഥാഥമനികേ  ശുശ്രൂഷ  ലഭനിക്കസ്ഥാതതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്
മുരുകേന  മരണഗപ്പടസ്ഥാനനിടയസ്ഥായഗതനസ്ഥാണസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  മുരുകേഗന  ആദവയ
ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായതസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടനിയയ കേനിയസസ്റ്റ് ആശുപതനിയനിലസ്ഥായനിരുന. അവനിഗട പ്രസ്ഥാഥമനികേ
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ശുശ്രൂഷ  ലഭനിക്കസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല്  പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  അയതനില്  ഗമഡനിടസ്പീന  കഹസ്ഥാസനിറലനില്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി.  അവനിഗടയയ  മുരുകേഗന  പ്രകവശനിപ്പനിച്ചനില.  പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാലയ  ഗമഡനിസനിറനി
ആശുപതനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായതസ്റ്റ്.  അവനിഗടയയ  പ്രസ്ഥാഥമനികേ  ചെനികേനിത്സ  ലഭവമസ്ഥായനില.
അവസസ്ഥാനയ രസ്ഥാതനികയസ്ഥാടുകൂടനി തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് എതനിച്ചകപ്പസ്ഥാകഴയയ
കനിടനിക്കലസ്ഥായനിട്ടുള  ഒരു  കസജേനിലസ്ഥായനിരുന.  തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിഗല
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് ആയബുലനസനില് വനസ്റ്റ് കപഷവനനിഗന കനസ്ഥാക്കനി, അഡനിറസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥാന നല
രസ്പീതനിയനിലള ഗഎ.സനി.യ.  കവണയ.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ ഗഎ.സനി.യ.  കപസ്ഥാരസ്ഥാ,  അതയയ കനിടനിക്കല്
കസജേനിലസ്ഥായനിരുന.  എനസ്ഥാല് അവനിടഗത ഗഎ.സനി.യ.  ഗവനനികലററനിലണസ്ഥായനിരുന
കപഷവനസ്റ്റ്സനിഗന  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരണവശസ്ഥാലയ  മസ്ഥാറസ്ഥാന  കേഴനിയമസ്ഥായനിരുനനില.   കരസ്ഥാഗനിയഗട
കേണസ്പീഷന  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ആയബുലനസനിലള  ഗവനനികലററനിഗനക്കസ്ഥാള്  മനികേച്ച  ഒരു
ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  സയവനിധസ്ഥാനയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുമസ്ഥായനിരുനനില.  അതനിഗനക്കസ്ഥാള്
ഉയര്ന രസ്പീതനിയനിലള ഗവനനികലറര് സയവനിധസ്ഥാനയ ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന കേഴനിയസ്ഥാതതസ്റ്റ് ആ
ഗവനനികലററനിഗലലസ്ഥായ  ഗുരുതരസ്ഥാവസയനിലള  കപഷവനസ്റ്റ്സുണസ്ഥായനിരുന  എനളതു
ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കൂഗട വന ആളുകേകളസ്ഥാടസ്റ്റ് അക്കസ്ഥാരവയ കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് പറയകേയയ ഗചെയ.
ഒ.പനി.  ടനിക്കറസ്റ്റ് എടുതസ്റ്റ് അഡനിറസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥാന കേസ്ഥാത്തുനനില്ക്കസ്ഥാഗത അവര് ഉടന തഗന
മറസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളനികലയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന  അവസയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  പ്രസ്ഥാഥമനികേമസ്ഥായനി
എതനികച്ചര്ന ആശുപതനികേളനില് ഗുരുതരമസ്ഥായ വസ്പീഴ്ചയണസ്ഥായനിട്ടുളതസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്.
1988-ഗല  പ്രകതവകേ  കകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിയയ  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിഗല  നനിയമവഗമലസ്ഥായ  വച്ചസ്റ്റ്
ഗുരുതരസ്ഥാവസയനില്  വരുന  ഒരു  കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്ഥാഥമനികേ  ശുശ്രൂഷ  നല്കേസ്ഥാന
ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ് ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വമുണസ്റ്റ്.  ആ ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വയ നനിര്വ്വഹനിച്ചനില എനസ്റ്റ്
കേസ്ഥാണുനണസ്റ്റ്.    ഗകേസ്ഥാലയ ചെസ്ഥാതന്നൂര് കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനിയനിഗല ഇതനിക്കര
പസ്ഥാലതനിനസ്റ്റ്  സമസ്പീപയ  വച്ചസ്റ്റ്  6-8-2017-നസ്റ്റ്  രസ്ഥാതനിയനിലണസ്ഥായ  കറസ്ഥാഡപകേടതനില്
പരനികക്കറ  തനിരുഗനല്കവലനി  സത്വകദശനി  മുരുകേനസ്റ്റ്  ചെനികേനിത്സ  നനികഷധനിച്ചതുമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  ആശുപതനി അധനികൃതര്ഗക്കതനിഗര  ഗകേസ്ഥാടനിയയ  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനനില്
കകേസസ്റ്റ് രജേനിസര് ഗചെയ്തസ്റ്റ്   അകനത്വഷണയ നടതനിവരുനതസ്ഥായനി  ആഭവന്തര വകുപ്പനില്
നനിനസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരനികക്കറസ്റ്റ്  മുരുകേന  മരനിക്കസ്ഥാനനിടയസ്ഥായ
സയഭവതനില് ചെസ്ഥാതന്നൂര് കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനനില് ഗഎ.പനി.സനി.  279,  337,  338,
304(A)  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേസ്ഥാരയ  കകേസസ്റ്റ്  രജേനിസര്  ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ്
ഗമഡനിക്കല്  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനണസ്ഥായനിട്ടുള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ഗമഡനിക്കല്
ടസ്പീമനിഗന നനിശ്ചയനിച്ചസ്റ്റ് വകുപ്പുതലതനിലയ അകനത്വഷണയ നടതനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഇഗതലസ്ഥായ
വവക്തമസ്ഥാകേയസ്ഥാല് അടനിയന്തരപ്രകമയയ ആയതനിനസ്ഥാല് ഈ വനിഷയയ സഭ നനിറുതനി
വച്ചസ്റ്റ് ചെര്ച്ച ഗചെകയ്യണ ആവശവമനില എനസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  പറഞതസ്റ്റ്  വസ്തുതകേള്ക്കസ്റ്റ്
വനിരുദ്ധമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് പറകയണനിവനതനില് കഖദമുണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ഇവനിഗട പറഞതസ്റ്റ് എലസ്ഥാ
കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  നനിയമസഭസ്ഥാ  കചെസ്ഥാദവതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനിയസ്ഥായനി  പറഞനിട്ടുഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  7-8-2017-നസ്റ്റ്
ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി, ശസ്പീ. ഗകേ. എയ. ഷസ്ഥാജേനി, ശസ്പീ. റനി. എ. അഹമ്മദസ്റ്റ് കേബസ്പീര്, ഗപ്രസ്ഥാഫ.
ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഗഗസന തങ്ങള് എനനിവരുഗട കചെസ്ഥാദവതനിനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ മറുപടനി
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കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വവതനിയസ്ഥാനയ,  തസ്ഥാപനനിലയനിലണസ്ഥാകുന  വര്ദ്ധനവസ്റ്റ്  എനനിവയസ്ഥാണസ്റ്റ്
പനനി പടരസ്ഥാനുള പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാരണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗല ജേനങ്ങകളസ്ഥാടകല
നമ്മള് പറയനതസ്റ്റ്. തസ്ഥാപനനിലയനിലണസ്ഥാകുന വവതനിയസ്ഥാനവയ കേസ്ഥാലസ്ഥാവസ വവതനിയസ്ഥാനവമസ്ഥാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിഗല  പനനി  മരണതനിഗന  കേസ്ഥാരണഗമനയ  അതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനികേള്
വനഗതനയ  പറയകമസ്ഥാള്  തമനിഴസ്ഥാട്ടുകേസ്ഥാര്  നമ്മഗള  കേളനിയസ്ഥാക്കനികല.  ഇകത  തസ്ഥാപനനിലയയ
കേസ്ഥാലസ്ഥാവസയമകല അവനിഗടയമുളതസ്റ്റ്.  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസ വവതനിയസ്ഥാനഗമനസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തപുരയ പടണതനില് മസ്ഥാതമസ്ഥായനി ഉണസ്ഥാകുനതസ്ഥാഗണന രൂപതനില് അങ്ങസ്റ്റ്
പറഞതസ്റ്റ് ശരനിയസ്ഥായനില.  പനനി മരണയ എതയണസ്ഥായനി എനള ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.
ശനിവകുമസ്ഥാര്, ഗകേ.എസസ്റ്റ്. ശബരസ്പീനസ്ഥാഥന, ഗകേ. മുരളസ്പീധരന, അനവര് സസ്ഥാദതസ്റ്റ് എനസ്പീ
അയഗങ്ങളുഗട കചെസ്ഥാദവതനിനസ്റ്റ് ഉതരമനില. 190-ാം നമര് കചെസ്ഥാദവതനിനുയ ഉതരമനില.
ഇകത  രൂപതനിലള  ശസ്പീ.  പസ്ഥാറക്കല്  അബ്ദുലയഗട  191 -ാംനമര് കചെസ്ഥാദവതനിനുയ
ശസ്പീമതനി വസ്പീണസ്ഥാ കജേസ്ഥാര്ജ്ജനിഗന 192-ാം നമര് കചെസ്ഥാദവതനിനുയ മറുപടനിയനില.  അങ്ങസ്റ്റ്
ഇവനിഗട ഉതരയ പറഞ്ഞുഗവനസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  ആ വസ്തുത മറച്ചുവച്ചതസ്റ്റ് ശരനിയസ്ഥായനില,
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  ഉതരയ  പറഞനിടനില.  ഒനകേനില്  നനിയമസഭയനില്  ഉതരയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന
കേസ്ഥാരവതനില്  വളഗര  തനപൂര്വ്വമസ്ഥായ  സമസ്പീപനയ  എടുത്തു.  അഗലങനില്  ഇക്കസ്ഥാരവയ
ഓര്തനിലസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു  നനിയമസഭഗയ  ഗതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കസ്ഥാന  ശമനിച്ചുഗവന
പ്രനിവനികലജയ  മറുഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇനഗല  നനിയമസഭയനില്  സമര്പ്പനിച്ച
നനിയമസഭസ്ഥാ  കേമ്മനിറനിയഗട  ആദവ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടനില്  പറയനതസ്റ്റ്  ഇസൗ  വര്ഷയ  ജേനുവരനി
മുതല്  14,00,000-കതസ്ഥാളയ  കപര്  ആശുപതനിയനില്  പനനികക്കസ്ഥാ  അനുബന
കരസ്ഥാഗങ്ങള്കക്കസ്ഥാ  ആയനി  ചെനികേനിത്സ  കതടനി  വനനിട്ടുഗണങനിലയ  അതനില്  നഗലസ്ഥാരു
ശതമസ്ഥാനയ  ഗഗവറല്  ഫനിവറസ്ഥാണസ്റ്റ്.  Vector-borne  diseases-ല്  ഏറവയ  ബുദ്ധനിമുടസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ്  ഗഡങനിപ്പനനിയസ്ഥാഗണനയ  ഗഡങനിപ്പനനി  ഏറവയ  കൂടുതല്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
ഗചെയ്തതസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തപുരയ  ജേനിലയനിലസ്ഥാഗണനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പസ്റ്റ്  അധനികൃതര്
അറനിയനിച്ചതസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പനിഗന ഗകേടുകേസ്ഥാരവസതയസ്ഥാണസ്റ്റ് പനനി പടരസ്ഥാനുള  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട
കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി പറയനതസ്റ്റ്. ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പനിഗന തഗന കുറഗപ്പടുതനിഗക്കസ്ഥാണ്ടുളതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ
റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്.

ഗഡങനിപ്പനനി,  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1,  എലനിപ്പനനി,  മഞപ്പനിതയ,  ഗഗടകഫസ്ഥായനിഡസ്റ്റ്,
ഡനിഫസ്റ്റ്തസ്പീരനിയയയ  മറസ്റ്റ്  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനികേള്  സൃഷനിക്കുന  ആകരസ്ഥാഗവപ്രശ്നങ്ങളുയ
അവമൂലയ ഉണസ്ഥാകുന മരണകേസ്ഥാരണങ്ങളുയ കകേരള ജേനതയഗട മനസനില് ഭസ്പീതനിയഗട വനിതസ്റ്റ്
വനിതറനിയനിരനിക്കുനഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇനഗല ഇവനിഗട സമര്പ്പനിച്ച റനികപ്പസ്ഥാര്ടനിനകേത്തുളതസ്റ്റ്.
ഇഗതലസ്ഥായ  രസ്ഥാഷസ്പീയമസ്ഥായനി  പറയനതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  പറഞ്ഞു.  അതഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങളുഗട  വനിമര്ശനയ.  പ്രതനിപകതസ്ഥാഗണനള  രൂപതനില്  കനരഗതയയ  പറഞ്ഞു.
ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ  അതനിഗന  ചുവടുപനിടനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  മസ്ഥാതൃഭൂമനിയഗട
'ആകരസ്ഥാഗവ മസ്ഥാസനികേയനില്' മുന ഗഗവസസ്റ്റ് ചെസ്ഥാനസലര് കഡസ്ഥാ. ബനി. ഇക്ബസ്ഥാല് എഴുതനിയ
കലഖനമുണസ്റ്റ്.  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനി  നനിയനണതനില്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഗഗമനസസ്റ്റ്  മസ്ഥാര്ഗക്കനസ്ഥാണസ്റ്റ്
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അകദ്ദേഹയ  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കഡസ്ഥാ.  ബനി.  ഇക്ബസ്ഥാലനിഗന  അകങ്ങയസ്റ്റ്
അറനിയനികല.  അകദ്ദേഹതനിഗന രസ്ഥാഷസ്പീയ ചെസ്ഥായസ്റ്റ് വസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന പറയനകതയനില. അകങ്ങയസ്റ്റ്
എലസ്ഥാ കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ അറനിയസ്ഥാവനതസ്ഥാണകലസ്ഥാ.  എനനിട്ടുയ അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് കപസ്ഥാലയ സഹനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിയസ്ഥാത  രൂപതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനികേള്  ഇവനിഗട  ഗപരുകുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനി നടപടനിഗയടുതനിടനിലസ്ഥാഗയനളതസ്റ്റ് വളഗര പ്രതനികഷധസ്ഥാര്
ഹമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന  ഓര്മ്മനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗഡങനിപ്പനനി,  മകലറനിയ,  എലനിപ്പനനി,
കകേസ്ഥാളറ,  മഞപ്പനിതയ,  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1  എനനിവയള്ഗപ്പഗട  കകേരളയ  ഒരുകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്
പടനിയനിറക്കനിവനിട  എലസ്ഥാ  അസുഖങ്ങളുയ  മടങ്ങനിവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗഡങനിപ്പനനിക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന
മരുനസ്റ്റ് ഗഎ.വനി.  ഫ്ലൂയനിഡസ്റ്റ്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗഎ.വനി.  ഫ്ലൂയനിഡസ്റ്റ് കുതനിവച്ചസ്ഥാല് അസുഖയ
കഭദമസ്ഥാകുകമസ്ഥാ?  അതനിനുകവണനിയള എഗന്തങനിലയ മരുനസ്റ്റ് ഇസൗ സര്ക്കസ്ഥാര് നനിഷ്കര്ഷനിക്കകണ;
എഗന്തങനിലയ നടപടനിയണസ്ഥായനിട്ടുകണസ്ഥാ?  കകേസ്ഥാളറ കകേരളതനില് വവസ്ഥാപനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
കകേസ്ഥാളറഗയ പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന അങ്ങസ്റ്റ് ഗചെയ്തനിട്ടുള ഏകേ നടപടനിഗയനസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ്
പരസവയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  'കകേസ്ഥാളറ  മുനകേരുതല് ജേസ്ഥാഗ്രത'  എനസ്റ്റ്  പറയന
പരസവയ ഇനഗത പതതനില് ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരസവയ വസ്ഥായനിച്ചസ്ഥാല് കകേസ്ഥാളറ കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാ?
കകേസ്ഥാളറ  പനിടനിഗപ്പടസ്ഥാല് മരുനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള നടപടനി  കവകണ;  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്
പറഞ്ഞുവനതസ്റ്റ് എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന,  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ്  കനസ്ഥാക്കനി
പറയനതകല ഉചെനിതയ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  എനനിക്കസ്റ്റ്  അങ്ങകയസ്ഥാടസ്റ്റ്  കസ്നേഹമുളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
അകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ് കനസ്ഥാക്കനി പറയണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ് വനിചെസ്ഥാരനിച്ചതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് നനിര്ബനനിക്കുകേയസ്ഥാഗണങനില്
അകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ്  കനസ്ഥാക്കനി  പറയസ്ഥായ.  കേസ്ഥാരണയ  അങ്ങയഗട  മുഖത്തുകനസ്ഥാക്കനി  പറയസ്ഥാനുള
തസ്ഥാണനി എനനിക്കനില.  എനസ്ഥാലയ നമുക്കസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന പറകമസ്ഥാ?

കകേസ്ഥാളറയസ്റ്റ്  പരസവയ നല്കുനതനിനസ്ഥായനി വനിനനികയസ്ഥാഗനിച്ച പണയ ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്റ്റ്
പസ്ഥാവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മരുനസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുതനിരുഗനങനില് അസുഖയ മസ്ഥാറുമസ്ഥായനിരുനനികല;  അതനിനസ്റ്റ്
എഗന്തങനിലയ നടപടനിഗയടുതനിട്ടുകണസ്ഥാ; ഒരു നടപടനിയയ എടുതനിടനില. സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
പനനി  പടര്നതുമൂലയ  വവസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി  മരണമുണസ്ഥായനി.  മരണതനിഗന  കേണക്കസ്റ്റ്  എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
മറച്ചുവയനതസ്റ്റ്.  ഗഡങനിപ്പനനി  -  222,  എച്ചസ്റ്റ്1  എന1  -  80,  ഗഗവറല് ഫനിവര്  -  72,
കകേസ്ഥാളറ  -3  ഉള്ഗപ്പഗട  700  കപര്  മരനിച്ചുഗവനസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഭയഗവന്തകരണ  പറയനണസ്റ്റ്.
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനിയനിഗല  കേണക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളുഗട
കേണക്കസ്റ്റ്  ഇതനിനപ്പുറതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആശുപതനികേളനില്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാഗത  വസ്പീടനില്  കേനിടനസ്റ്റ്  മരനിച്ചവരുഗട
എണ്ണയ കവഗറയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇഗതലസ്ഥായകൂടനി കചെര്നസ്ഥാല് കകേരളതനില്  1000-ല് അധനികേയ
ആളുകേള്  പനനിമൂലയ  മരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനില്  നടന  മരണയ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
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ഗചെയ്യണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  ഡനി.എയ.ഒ.-മസ്ഥാഗര  വനിളനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രകതവകേയ  പറഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
നനിയമസഭ കേഴനിയനതുവഗരഗയങനിലയ  മരണയ റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്യണസ്ഥാഗയനള നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണസ്റ്റ്
സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഗഡങനിപ്പനനി,  മകലറനിയ,  കകേസ്ഥാളറ  തുടങ്ങനിയ  സസ്ഥായകമനികേ
കരസ്ഥാഗങ്ങളനില്ഗപ്പടവരുഗട  ഒസൗകദവസ്ഥാഗനികേ  കേണഗക്കനസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്  26,49,773  ആണസ്റ്റ്.
സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനില്  നടന  മരണങ്ങളുയകൂടനി  കചെര്തസ്ഥാല്  കകേരളതനില്
ഗമസ്ഥാതയ  50  ലകതനിലധനികേയ  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പനനിബസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പനനിഗക്കതനിഗര
ഒരു നടപടനിയയ  ഉണസ്ഥായനിടനില.  പനനിമരണയ രൂകമസ്ഥായ സമയതസ്റ്റ് ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്
ഗചെയ്യസ്ഥാവന നടപടനിയണസ്ഥായനിരുന. നഴ്സുമസ്ഥാര് സമരയ നടതനിയകപ്പസ്ഥാള് ഗഗഹകക്കസ്ഥാടതനി
ഇടഗപടനികല;  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  കപ്രസ്ഥാപ്പറസ്ഥായനി  നടപടനിഗയടുതനിരുനഗവങനില്  അവഗര
ചെനികേനിത്സയകവണനി  വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയമസ്ഥായനിരുനനികല;  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  കേയയഗകേടനി
നനിന. അതനിനുകശഷയ അവര് പ്രസ്തസ്ഥാവനയനിറക്കനി.  സമരയ നടതനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന
നഴ്സുമസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്  അനുകൂലമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളുഗട  മനഗസനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആ  മനസനിലനിരുപ്പസ്റ്റ്
പ്രകേടനിപ്പനിച്ചു.  പഗക സമരയ തസ്പീര്ക്കുനതനിനുകവണനിയള നടപടനിയണസ്ഥായനില.  ഏതസ്റ്റ്
പ്രശ്നതനിനുയ അതനികനതസ്ഥാഗയസ്ഥാരു പരനിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാകുയ.  അതനിനുകവണനി കേസ്ഥാത്തുനനിന.
ആ പരനിഹസ്ഥാരതനികലയസ്റ്റ്  എത്തുനതുവഗര  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അനങ്ങസ്ഥാഗത  നനിന  എനളതകല
യഥസ്ഥാര്ത്ഥ  വനിഷയയ.  ഒരു  ദനിവസയ  25000-30000  വഗര  കരസ്ഥാഗനികേള്  ആശുപതനികേളനില്
ചെനികേനിത്സ കതടനി എത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. പതനിനസ്ഥായനിരതനിലധനികേയ ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ് എച്ചസ്റ്റ്1 എന1
ബസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനില്  80 -ഒസ്ഥാളയ കപര് മരനിച്ചുഗവനസ്റ്റ് പറഞനിട്ടുയ നമ്മുഗട മനസസ്റ്റ്
തുറക്കുനനിലസ്ഥാഗയനളതസ്റ്റ് വളഗര ദദുഃഖകേരമസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ആലപ്പുഴ  കേഞനിക്കുഴനി  പഞസ്ഥായതനില്  തസ്ഥാമസനിച്ചനിരുന  കലസ്ഥാറനി  ശഡ്രൈവറസ്ഥായനിരുന

ജേയപ്രസസ്ഥാദസ്റ്റ് മരണഗപ്പട്ടു.  അതനിഗനത്തുടര്നസ്റ്റ്  പസ്ഥാര്ടനി പതമസ്ഥായ കദശസ്ഥാഭനിമസ്ഥാനനിയനില്

വന വസ്ഥാര്ത 'ജേയപ്രസസ്ഥാദസ്റ്റ് മരനിച്ചതസ്റ്റ് പനനി ഗകേസ്ഥാണല, മദവപസ്ഥാനയ അവസസ്ഥാനനിപ്പനിച്ചതു

ഗകേസ്ഥാണ്ടുണസ്ഥായ withdrawal syndrome ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്' എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനികനതസ്റ്റ്

പസ്ഥാര്ടനി  കുടുയബമസ്ഥായനിരുന.  കദശസ്ഥാഭനിമസ്ഥാനനി  പതതനില്വന  ഈ  നസ്പീചെമസ്ഥായ  വസ്ഥാര്തകയസ്ഥാടസ്റ്റ്

ഞങ്ങള് കയസ്ഥാജേനിക്കുനകതയനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹതനിഗന കുടുയബക്കസ്ഥാര്  പറഞതസ്റ്റ്.

കലസ്ഥാക്കല് കേമ്മനിറനി ഗസകടറനി പസ്ഥാര്ടനി വനിട്ടുകപസ്ഥാകുന സസ്ഥാഹചെരവമുണസ്ഥായനി.  എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ

വവസ്ഥാജേ  പ്രചെരണയ?  നസ്ഥാടനില്  പനനി  വനകേഴനിഞസ്ഥാല്  അതസ്റ്റ്  അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുനതനിനുള

നടപടനിഗയടുക്കകണ?  ഈ  മരനിച്ച  വവക്തനിയഗട  കജേവഷ്ഠന  ബനിബനിന  ബസ്ഥാഞസ്റ്റ്

ഗസകടറനിയസ്ഥായനിരുന.  അകദ്ദേഹയ  പസ്ഥാര്ടനിയമസ്ഥായള ബനവയ വനികച്ഛേദനിച്ചു.    ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട

മനനി ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് തന ഒരു കേത്തുണസ്റ്റ്.  അതനില് പറഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്,  പനനി മരണയ

ഒഴനിവസ്ഥാക്കുനതനിനുകവണനി സ്കൂളുകേള്ക്കുയ ആശുപതനികേള്ക്കുയ കേഗതഴുതനി എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.

കേഗതഴുതനിയസ്ഥാല് പനനി മസ്ഥാറുകമസ്ഥാ?  ഈ വനിഷയയ ശകേകേസ്ഥാരവയ ഗചെയന രസ്പീതനിയനില്

മുഖവമനനിതഗന അസയതൃപനി കരഖഗപ്പടുതനിഗയനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.
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പനനി മസ്ഥാറുനതുവഗരഗയങനിലയ നമ്മുഗട നസ്ഥാടനിഗല ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാരുഗട സലയമസ്ഥാറയ
ഒഴനിവസ്ഥാക്കനിക്കൂകട?  എഴുന്നൂറനിലധനികേയ ആളുകേഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒറയടനിക്കസ്റ്റ് മസ്ഥാറനിയതസ്റ്റ്.  പനനി
വവസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുനതനിഗന  ഇടയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  അതവസ്ഥാഹനിതമുണസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  പനനിഗയ
കനരനിടുനതനിനുപകേരയ രസ്ഥാഷസ്പീയ ശവരസ്ഥാഗവയ തസ്പീര്ക്കുനതനിനുകവണനി ഈ സമയതസ്റ്റ്
നടപടനിഗയടുക്കുനതസ്റ്റ്  ശരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാര്  അവരുകടതസ്ഥായ
മസ്ഥാര്ഗ്ഗതനില്  കപസ്ഥായനിട്ടുണസ്ഥാകേസ്ഥായ.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  എടുത  ഈ  നടപടനി  ശരനിയല.
യഥസ്ഥാര്ത്ഥതനില് ഈ പ്രശ്നയ ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുകവണനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.

ചെനിക്കുനഗുനനിയ വനകപ്പസ്ഥാള് ഒരുകേസ്ഥാലതസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന ഓര്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
'ചെനിക്കുനഗുനനിയ വനതസ്റ്റ് പഴയ യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനനിഗന ഈച്ച വനസ്റ്റ് കുതനിയതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ആ ഈച്ചയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ കുഴപ്പമുണസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ്' എനപറഞ പഴയ ഒരു തമസ്ഥാശ ഞസ്ഥാന
ഓര്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ഇതു  പറയസ്ഥാതതസ്റ്റ്  നനസ്ഥായനി.  അതുകൂടനി
പറയസ്ഥാനസ്ഥായനിരനിക്കുയ എഴുകനല്ക്കുനതസ്റ്റ്. ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ അഗതങനിലയ പറയസ്ഥാഗത വനിടസ്ഥാല് മതനി.
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരണ കേസ്ഥാലഗത മരണയ, ഈ ഭരണ കേസ്ഥാലഗത മരണയ എന രണസ്റ്റ്
ആര്ഗഗ്യുഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇവനിഗടയളതസ്റ്റ്. മരണതനിഗന കേണക്കസ്റ്റ് കേസ്ഥാലന എടുക്കുയ.  നമ്മള്
അതനിനസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേണ.

മുരുകേഗന  മരണഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  പറഞ്ഞു.  മുരുകേഗന  മരണയ  ദസ്ഥാരുണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  പറഞ കേസ്ഥാരവയ  ശരനിയസ്ഥാഗണങനില് ഗസഷവല് ഇനഗവസനികഗഷന
ടസ്പീമസ്ഥായനി  ശസ്പീമതനി  അജേനിതസ്ഥാ  ബസ്പീഗഗത  ചുമതലഗപ്പടുതനി  കകേസസ്റ്റ്  അകനത്വഷണയ
നടത്തുകേയയ  തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിഗനതനിഗര  കകേഗസടുക്കുകേയയ
ഗചെയ്തനികല? തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ് അങ്ങയഗട മൂക്കനിനസ്റ്റ് തസ്ഥാഗഴയകല;
അങ്ങഗന  കകേഗസടുതകപ്പസ്ഥാള്  vicarious  liability  ആര്ക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവനിഗട  ഗവനനികലറര്
ഇലസ്ഥാഗയനസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് 81 ഗവനനികലററുകേളസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.
അതനില്  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ്  പഴയ  വനിയഗനില്  52  ഗവനനികലററുയ  സൂപ്പര്
ഗസഷവസ്ഥാലനിറനിയനില്  20  ഗവനനികലററുയ  കപസ്ഥാര്ടബനിള് ഗവനനികലറര്  9  എണ്ണവമുണസ്റ്റ്.
ഇതനില് 26  എണ്ണയ പ്രവര്തനിക്കുനനില.  യദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില് ഇവനിഗട എലസ്ഥാ
കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ കനസ്ഥാക്കുനഗവനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.  തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനിഗല
പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാത  26  ഗവനനികലറര്  എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുനനിഗലനയ  എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
അതനിനുള നടപടനി എടുതനിഗലനമുള കചെസ്ഥാദവയ ഈ നനിമനിഷയവഗര  അവനിടഗത
സൂപ്രണനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിച്ചനിട്ടുകണസ്ഥാ?  എനനിട്ടുയ  യദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനിലള  നടപടനിഗയനസ്റ്റ്
പറയന.  പനനിഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  വനിറങ്ങലനിച്ചസ്റ്റ്  നനില്ക്കുന  ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ആശത്വസ്ഥാസയ  പകേരുനതനിനു
പകേരയ  അതസ്റ്റ്  കൂടുതല് അധനികേരനിക്കുനതനിനുകവണനിയള സമസ്പീപനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
എടുക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ് രസ്ഥാവനിഗല ഏഷവസ്ഥാഗനറനില് ഒരു വസ്ഥാര്തയണസ്ഥായനിരുന.  നനിങ്ങള്
അതസ്റ്റ് കേണനിട്ടുണസ്ഥാകുയ. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: ചെര്ച്ച ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ് പറഞസ്റ്റ് അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  ചെര്ച്ച  ഗചെയകേയസ്ഥാഗണങനില്  സകന്തസ്ഥാഷമസ്ഥായനി.
ചെര്ച്ച കവഗണനസ്റ്റ് പറഞതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന ഇതസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനനിടയസ്ഥായതസ്റ്റ്. അഗലങനില് 12.00
മണനി  വഗര  ഞങ്ങള് കേസ്ഥാതനിരനിക്കുമസ്ഥായനിരുന.  ചെര്ച്ചയഗണങനില് ഇകപ്പസ്ഥാള് ഞസ്ഥാന
നനിര്തസ്ഥായ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ദയവസ്ഥായനി കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ് ഗചെയ.  13 മനിനനിടസ്റ്റ്  ആയനി.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  ജേസ്പീവന  തഗന  നഷഗപ്പട  പസ്ഥാവഗപ്പടവരുഗട
കേസ്ഥാരവതനില്  13  മനിനനിടസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രശ്നമസ്ഥാകണസ്ഥാ?  അഗലങനില്തഗന  13  എനളതസ്റ്റ്
ശരനിയസ്ഥായ നമരുമല.  ആ നമര് അശുഭ ലകണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന പറഞ്ഞുവനതസ്റ്റ്
വളഗര ഗതറസ്ഥായതുയ നനിഷനിയവമസ്ഥായ രൂപതനില് കകേരളതനിഗല ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പനിഗന
പനിടനിച്ചസ്റ്റ്  തസ്ഥാഴനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ്  എനനിഗക്കസ്ഥാരു
അഭവര്ത്ഥനയണസ്റ്റ്.  ചെനില നടപടനികേകളസ്ഥാടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ് വനികയസ്ഥാജേനിച്ചുഗവനസ്റ്റ് പറഞതു ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന ഈ അഭവര്ത്ഥന വയനതസ്റ്റ്. പനനി മസ്ഥാറുനതുവഗരഗയങനിലയ  ദയവസ്ഥായനി അങ്ങസ്റ്റ്
ഈ വകുപ്പസ്റ്റ് ഏഗറടുതസ്റ്റ് കകേരളസ്പീയഗര രകനിക്കണയ. ഈ വനിഷയയ സഭസ്ഥാ നടപടനികേള്
നനിര്തനിവച്ചസ്റ്റ്  ചെര്ച്ചഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന അഭവര്ത്ഥനിക്കുന.

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ
ടസ്പീച്ചര്):  സര്,  ഒരു കേസ്ഥാരവവമനിലസ്ഥാഗത ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന എത ആളുകേഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഈ സഭസ്ഥാതലതനില് ഗകേസ്ഥാനകേളഞതസ്റ്റ് എനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കഖദയ.   ആയനിരതനികലഗറ
മരണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹയ പറഞതസ്റ്റ്. കകേരളതനില്   ഈ പനനിക്കസ്ഥാലതസ്റ്റ് അങ്ങഗന
ഉണസ്ഥായനിടനില.  എലസ്ഥാ വര്ഷവയ സസ്ഥാധസ്ഥാരണ മരനിക്കുനഗതലസ്ഥായകൂടനി കൂടനികച്ചര്തസ്ഥാലയ
420 മരണങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഉണസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്. എച്ചസ്റ്റ് 1 എന 1 പനനി ബസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ് 74  ആളുകേളുയ
ഗഡങ്കു ഫനിവറനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി 24 ആളുകേളുയ മരണഗപ്പടനിട്ടുണസ്റ്റ്. എനസ്ഥാല്  കുരങ്ങുപനനി
കപസ്ഥാഗലയള  പനനികേള്  ഇതവണ  ഉണസ്ഥായനിടനില.  തനിരുവനന്തപുരത്തുയ  ചെനില  ജേനിലകേളനിലയ
കുറച്ചസ്റ്റ് കൂടുതലസ്ഥായനി ഗഡങ്കു ഫനിവര് ഉണസ്ഥായനിട്ടുഗണങനിലയ പല ജേനിലകേളനിലയ ഇതവണ
ഗഡങ്കു ഫനിവര് ഉണസ്ഥായനിടനില.  പല ജേനിലകേളനിലയ  ഇതു നനിയനണവനികധയമസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയനിരതനികലഗറ  മരണഗമനസ്റ്റ്   മസ്ഥാതമല  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിനസ്റ്റ്
യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു കേണക്കുമനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ്   ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന പറഞതസ്റ്റ്.   കൃതവമസ്ഥായനി
എലസ്ഥാ കചെസ്ഥാദവതനിനുയ ഈ സഭസ്ഥാതലതനില് തഗന മറുപടനി ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന: സര്, എലസ്ഥാതനിനുയ മറുപടനി കേനിടനിയനിടനില.

ശസ്പീമതനി ഗകേ  .   ഗകേ  .   ശശലജേ ടസ്പീച്ചര്: സര്, നനിങ്ങളുഗട പ്രനിവനികലജേസ്റ്റ് എലസ്ഥായ മൂവസ്റ്റ്
ഗചെയ്കതസ്ഥാ.  അതസ്റ്റ്  എഗന കേയ്യനില് കേനിടനിയസ്ഥാല് ഞസ്ഥാന അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറയസ്ഥായ.  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു
കേണക്കനിനുയ അടനിസസ്ഥാനമനിലസ്ഥാതസ്ഥായനിടനില.  ഈ പനനിക്കസ്ഥാലഗത കേണക്കസ്റ്റ് കശഖരനിക്കുനതനില്
ഇതുവഗരയനിലസ്ഥാത രസ്പീതനിയനില് കേസ്ഥാരവകമമസ്ഥായനി പ്രവര്തനിച്ചു. അനനള പനനിയഗട
കേണക്കസ്റ്റ്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥാനകവണനി മനനിയഗട ഓഫസ്പീസനില് ഒരു പ്രകതവകേ ഗസല്
ഉണസ്ഥായനിരുന.  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പസ്റ്റ്  ഗസകടറനിയഗട  ഓഫസ്പീസുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്
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സസൗകേരവമുണസ്ഥായനിരുന.  ഗഹല്തസ്റ്റ് ഡയറകറുഗട ഓഫസ്പീസനില്  എലസ്ഥാ ജേനിലകേളനില്
നനിനയ അതതസ്റ്റ് ദനിവസഗത പനനിയയ പനനിമരണങ്ങളുയ റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് ഗചെയ്തസ്റ്റ് കേനിടസ്ഥാറുണസ്ഥായനിരുന.
അതസ്ഥാതസ്റ്റ് ദനിവസയ തഗന ഈ കേണക്കുകേള് പ്രസനിദ്ധഗപ്പടുത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഈ കേണക്കുകേഗളലസ്ഥായ
മസ്ഥാധവമങ്ങള്ക്കുയ  ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016  ആഗസസ്റ്റ്  മസ്ഥാസയ  3  വഗരയള  കേണക്കുയ
അവസസ്ഥാനഗത കേണക്കുയ  എഗന  കേയ്യനിലണസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ  തവണ ഈ  സഭയനില്
പറഞ  ഉതരമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  2207320  (ഇരുപതനിരണസ്റ്റ്  ലകതനി  ഏഴസ്ഥായനിരതനി
മുന്നൂറനി ഇരുപതസ്റ്റ്) കപര്ക്കസ്റ്റ് ശവറല് പനനി ബസ്ഥാധനിച്ചനിരുന എനളതസ്റ്റ് വസ്തുതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ആദവമസ്ഥായനിഗടസ്ഥാനമല.  കേണക്കുപറഞസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഗന  കതസ്ഥാല്പ്പനിക്കസ്ഥാഗനസ്ഥാനമല
ഞസ്ഥാന ഇതസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ്. 'ഒരു മസ്ഥാസതനില് രണസ്റ്റ് ലകതനിലധനികേയ കപര്ക്കസ്റ്റ് പനനി,
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട ഒഴനിവസ്റ്റ് ആയനിരകതസ്ഥാളയ' ഇതസ്റ്റ് കേഴനിഞ ഗവണ്ഗമനനിഗന കേസ്ഥാലത്തുളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ദയവസ്ഥായനി  കമനിക്കണയ.  നനിങ്ങഗള പറഞസ്റ്റ്  കതസ്ഥാല്പ്പനിക്കസ്ഥാനകവണനി പറയനതല.
പനനിക്കസ്ഥാലത്തുവന  വസ്ഥാര്തകേള്  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  മറനകപസ്ഥായതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഓര്മ്മനിപ്പനിച്ചു  എകനയള.  'ഈ  മസ്ഥാസയ  പനനിയനില്  വനിറച്ചസ്റ്റ്  കകേരളയ,
ഗഡങനിക്കുയ മകലറനിയയയ ശമനമനില' -  ഇതസ്റ്റ് 2014-ഗല വസ്ഥാര്തയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  'ഈ മസ്ഥാസയ
രണര ലകതനിലധനികേയ ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ് പനനി ബസ്ഥാധനിച്ചു'. .....(ബഹളയ).....
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ശസ്പീമതനി  ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ ടസ്പീച്ചര്:  സര്,  ഞസ്ഥാന  ഇതസ്റ്റ്  പറയകമസ്ഥാള്  കകേള്ക്കസ്ഥാന
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.  എകനസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഇതയയകനരയ  പറഞകപ്പസ്ഥാള്  കമകയസ്ഥാഗട  ഞസ്ഥാന  കകേടകലസ്ഥാ.
'പനനിക്കസ്റ്റ് പനിനസ്ഥാഗല കകേസ്ഥാളറയയ.  കുതഴനിഞസ്റ്റ് ആകരസ്ഥാഗവ കകേരളയ'  -  ഇതുയ  2014-ഗല
വസ്ഥാര്തയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആര്ഗക്കങനിലയ സയശയമുഗണങനില് ഈ കപപ്പര് എടുതസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ.
'പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനി  ബസ്ഥാധനിതരുഗട  എണ്ണയ  സര്വ്വകേസ്ഥാല  ഗറകക്കസ്ഥാര്ഡനികലയസ്റ്റ്  '  -  ഇതസ്റ്റ്
2013-ഗല പതവസ്ഥാര്തയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന ഇഗതസ്ഥാനയ മറന
കപസ്ഥാകേരുതസ്റ്റ്.  'ഇടുക്കനിയനില്  101  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഗഡങനിപ്പനനി-ഇതസ്റ്റ്  2015-ഗല  പതവസ്ഥാര്തയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
നല ഇടഗപടലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഇതവണ ഇടുക്കനിയനില് ആര്ക്കുയ ഗഡങനിപ്പനനിയയ,
ഗഡങനിപ്പനനി മരണങ്ങളുമുണസ്ഥായനിടനില.    അതനില് ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പസ്റ്റ് അഭനിമസ്ഥാനനിക്കുന.
'ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ആശുപതനിയനില്  800  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട ഒഴനിവസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസസ്റ്റ്
നനിലനനില്ക്കഗവയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ ഒഴനിവകേള്'.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട എയ.എല്.എ.  ഇഗതടുതസ്റ്റ്
വസ്ഥായനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനിക്കണയ.  'കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട  കുറവസ്റ്റ്,  തളര്ത്തുന  പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
കമഖല' -  ഇതസ്റ്റ് 2015-ഗല  വസ്ഥാര്തയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  'പനനി ബസ്ഥാധനിതര് 10 ലകയ. കേസ്ഥാരണയ
കേഗണതസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാഗത ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പസ്റ്റ്  '-ഇതസ്റ്റ്  2015-ഗല  വസ്ഥാര്തയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എഗന
കേയ്യനിലള എലസ്ഥാ പത കേടനിയഗ്സുയ ഞസ്ഥാന വസ്ഥായനിക്കുനനില.  ഇഗതലസ്ഥായ വച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പസ്റ്റ്   ഇതവണ  സമൃദ്ധമസ്ഥായ  ഇടഗപടല്  നടതനി.  ജേനുവരനി  മസ്ഥാസയ  മുതല്
ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പസ്റ്റ് നടതനിയനിട്ടുള പ്രവര്തനങ്ങഗള സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  വസ്ഥായനിക്കസ്ഥാനുള
സമയയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  സസ്പീക്കര്  അനുവദനിക്കസ്ഥാതതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനുയ   മഗറലസ്ഥാ  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര്ക്കുയ  വസ്ഥായനിക്കസ്ഥാനകവണനി  ഞസ്ഥാന  ഇതസ്റ്റ്
കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയന.  തുടര്ച്ചയസ്ഥായനി കൃതവനനിഷ്ഠകയസ്ഥാഗട ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പസ്റ്റ് നടതനിയ
പ്രവര്തനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതവണ  പനനി  നനിയനനിച്ചസ്റ്റ്  നനിര്തസ്ഥാന
കേഴനിഞതസ്റ്റ്. 
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ഗതസ്ഥാടടുത  സയസസ്ഥാനങ്ങളനില്  പനനി  ബസ്ഥാധനിച്ചതനിഗനപ്പറനി  പറഞ്ഞു.  ടനി.വനി.
കേസ്ഥാണുനവര്ക്കുയ  പതയ  വസ്ഥായനിക്കുനവര്ക്കുയ  ഇനര്ഗനറസ്റ്റ്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനവര്ക്കുഗമസ്ഥാഗക്ക
ഇതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് നനസ്ഥായനിടസ്റ്റ് അറനിയസ്ഥായ. ദകനികണന്തവയനില് ആകേമസ്ഥാനയ  അന്തരസ്പീക
തസ്ഥാപനയ,  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസയനിലള  വവതനിയസ്ഥാനയ  എനനിവ  ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  പനനി  ബസ്ഥാധനിച്ചഗതനസ്റ്റ്
പറയസ്ഥാകമസ്ഥാ എനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണഗന സയശയയ.   പനനി ബസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന
കേസ്ഥാരണയ എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്;  എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് പകേര്ച്ചപ്പനനി പടരുനതസ്റ്റ് എനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിഗല  വനിദഗ്ദ്ധര്  പഠനിച്ചസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടുള  കേസ്ഥാരവങ്ങളസ്ഥാണതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
ശശലജേ ടസ്പീച്ചര് മസ്ഥാതയ പറയന കേസ്ഥാരവങ്ങളല.   ദകനികണന്തവയനില് പകേര്ച്ചപ്പനനി
ഗപസ്ഥാടനിപ്പുറഗപ്പടസ്ഥാനനിടയസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരവഗത സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ഡബഗ്യു.എച്ചസ്റ്റ്.ഒ.  നല്കേനിയ
വനിശദമസ്ഥായ റനികപ്പസ്ഥാര്ട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട എയ.എല്.എ. അതസ്റ്റ് വസ്ഥായനിച്ചസ്റ്റ് പഠനിച്ചസ്ഥാല്
തരകക്കടനില.  അന്തരസ്പീക  തസ്ഥാപനതനിലള  വവതനിയസ്ഥാനയ  പകേര്ച്ചപ്പനനി  പടര്ത്തുനതനിനുള
ഗകേസ്ഥാതുകേസ്റ്റ്  ഗപരുകുനതനിനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന.  ഇനര്ഗനറനിഗലസ്ഥാഗക്ക  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനി
പനിടനിഗപ്പടസ്റ്റ്  മരണഗപ്പടുനവരുഗട   കേണക്കുണസ്റ്റ്.  ശസ്പീലങയനില്  215  മരണങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗഡങനിപ്പനനി  കേസ്ഥാരണയ  ഉണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  കേനിടനിയ  കേണക്കസ്റ്റ്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണതസ്റ്റ്.    ഉളനികലയസ്റ്റ്
ഗചെനസ്ഥാല്  ഇതനിഗനക്കസ്ഥാളുയ  മരണമുണസ്റ്റ്.  മകലഷവയനില്  83  മരണമസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.
വനിയറസ്റ്റ്നസ്ഥാമനിലയ മരണമുണസ്ഥായനി.  തമനിഴസ്റ്റ് നസ്ഥാടനിഗന കേസ്ഥാരവയ പറഞകലസ്ഥാ;  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1
ബസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  40  ആളുകേള്  മരനിക്കുന  സമയതസ്റ്റ്  തമനിഴ്  നസ്ഥാടനില്
ആയനിരതനിനടുതസ്റ്റ്  ആളുകേള്  മരനിച്ചനിരനിക്കുന.  പഗക  നമ്മഗളകപ്പസ്ഥാഗല  കേണക്കസ്റ്റ്
കശഖരനിക്കസ്ഥാനുള വവക്തമസ്ഥായനിട്ടുള സയവനിധസ്ഥാനമുഗണങനിലയ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാറനില.
സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനിയനിഗല  കേണക്കുയകൂടനി  വനസ്ഥാല്  പനനിയഗട  മരണയ  വലസ്ഥാഗത
കൂടനിയനിടസ്റ്റ്  കപടനിയസ്ഥായനികപ്പസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  പറഞകലസ്ഥാ.
എനസ്ഥാല്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  അറനിയണയ,  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ആശുപതനിയനിഗല കേണക്കുമസ്ഥാതമല ഈ പറഞ 22 ലകയ.  ഇതവണ ഞങ്ങള്
ഒരു  തസ്പീരുമസ്ഥാനഗമടുതസ്റ്റ്  എലസ്ഥാ  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേള്ക്കുയ  കനസ്ഥാടസ്പീസസ്റ്റ്  അയച്ചു.
നനിങ്ങള്  പനനി  കൃതവമസ്ഥായനി  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ഈ
സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  ഇതുവഗരയനിലസ്ഥാതവനിധയ  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനിയനില്  പനനി
ബസ്ഥാധനിഗച്ചത്തുനവരുഗട  എണ്ണവയ  അവനിഗട  നടക്കുന  മരണങ്ങളുയകൂടനി  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
ഗചെയ്യനിപ്പനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  എയ.എല്.എ.  ഈ  പറയന  നമര്  ഉണസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  എണ്ണയ  പറയനതനില്  വനികരസ്ഥാധമനില.  ഈ  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  എത
പനനിയഗണനയ എത പനനി മരണങ്ങള് നടക്കുനഗവനമുള വവക്തമസ്ഥായ കേണക്കസ്റ്റ്
ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായനി  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിനസ്റ്റ്  അറനിയണയ.  ഇഗതസ്ഥാഗക്ക  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
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ആര്ദയ മനിഷന ആരയഭനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്. ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പനില് ഇതുവഗരയനിലസ്ഥാത പ്രവര്തനങ്ങള്
നടക്കുനഗവനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണുനതനില്  ഗചെറനിഗയസ്ഥാരു  കബജേസ്ഥാറുകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  അറനിയനില.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനി  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിഗന  ശസ്ഥാസനിച്ചുഗവനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനിതഗന  അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാളയ.  ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പനിനസ്റ്റ് അങ്ങഗനയള ശസ്ഥാസനകേഗളസ്ഥാനയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മുഖവമനനിയഗട ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ
കേനിടനിയനിടനിഗലനസ്റ്റ് പറയസ്ഥാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   പസ്പീസസ്റ്റ്,  പസ്പീസസ്റ്റ്  മനിനനിസര്,  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂരനിഗന  ഭസ്ഥാഷയനില്
അങ്ങസ്റ്റ് അകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ് കനസ്ഥാക്കുകേകയ കവണ.

ശസ്പീമതനി  ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ  ടസ്പീച്ചര്:  അകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ്  കനസ്ഥാക്കുനനില.  അങ്ങഗയ  കനസ്ഥാക്കനി
പറയസ്ഥായ.  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  തരതനിലള  വസ്പീഴ്ചയയ  ഉണസ്ഥായനിടനില.  തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജേനിഗല ഗവനനികലററനിഗന എണ്ണയ നനിങ്ങള് പറഞകലസ്ഥാ; ആരയഭകേസ്ഥാലതടക്കയ
വസ്ഥാങ്ങനിയ ചെനില ഗവനനികലററനിഗന കേണഗക്കസ്ഥാഗക്ക ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകേ കൃഷ്ണന
ഇവനിഗട പറയകേയണസ്ഥായനി.  തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് ഇകപ്പസ്ഥാള് 54
ഗവനനികലററുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രവര്തനകമമസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കനരഗത  വസ്ഥാങ്ങനിയനിടസ്റ്റ്  ഉപകയസ്ഥാഗ
ശൂനവമസ്ഥായതനിഗന കേണഗക്കസ്ഥാനയ പറയനനില.  ആര്ദയ മനിഷഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി തനിരുവനന്തപുരയ
ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ് മസ്ഥാതമല ശപ്രമറനി ഗഹല്തസ്റ്റ് ഗസനര് മുതല് പരനിഷ്കരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ആഗസസ്റ്റ്  17-ാം  തസ്പീയതനി  34  പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി
മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഡനിസയബര്  ആകുകമസ്ഥാള് ഉച്ചവഗര ഒരു കഡസ്ഥാകര് മസ്ഥാതമുണസ്ഥായനിരുന
170  പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രതനില്  3  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ  അതനിനസ്ഥാവശവമുള
പസ്ഥാരസ്ഥാഗമഡനിക്കല്  സസ്ഥാഫയ  ലകബസ്ഥാറടറനിയയ  ഒബ്സര്കവഷന  റൂമുയ  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 75  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപതനികേഗള ആര്ദയ പദ്ധതനിയനില് ഉള്ഗപ്പടുതനി
യനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനില്  44  എണ്ണതനില്  ഡനിസയബകറസ്ഥാടുകൂടനി  ഡയസ്ഥാലനിസനിസസ്റ്റ്
യൂണനിറസ്റ്റ് സസ്ഥാപനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 8 ജേനിലസ്ഥാ ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ് കേസ്ഥാതസ്റ്റ് ലസ്ഥാബസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.
കേണ്ണൂര്  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിക്കുയ  എറണസ്ഥാകുളയ  ജേനറല്  ആശുപതനിക്കുയ  76 കകേസ്ഥാടനി
രൂപയസ്ഥാണസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിഗന  നനിര്മ്മസ്ഥാണ  പ്രവര്തനങ്ങള് 
നടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പുനലൂര്  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപതനിക്കസ്റ്റ്  61  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയയ  തസ്ഥാനൂര്
തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപതനിക്കസ്റ്റ് 25 കകേസ്ഥാടനി രൂപയയ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. മസ്ഥാസര്പസ്ഥാന കേനിട്ടുന
മുറയസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  8  കേസ്ഥാതസ്റ്റ് ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  വനസ്ഥാല്  ഹൃദയ  ശസകനിയ
രണ്ടുമൂനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാലയ  കേഴനിയകമസ്ഥാള്  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനികേളനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അകപ്പസ്ഥാള് ഗവനനികലറര് ഒഴനിയസ്ഥാഗത കരസ്ഥാഗനികേള് മടങ്ങനികപസ്ഥാകകേണ സനിതനി ഉണസ്ഥാകേനില.  ഒരു
ദനിവസയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയഗനസ്ഥാരു  പ്രശ്നമല ഇതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്   കകേരളതനിഗന
അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായ  ആകരസ്ഥാഗവ  പ്രശ്നങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ചെനിന്തനിച്ചനിരുനനിഗലനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  മനസനിലസ്ഥാകക്കണതസ്റ്റ്.   അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനി
എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രശ്നയ;  എങ്ങഗന  എന.സനി.ഡനി.  കേണ്കടസ്ഥാള്  സസ്ഥാധവമസ്ഥാകുയ;  എങ്ങഗന
പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രതനില്വച്ചസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗതനിഗന  പ്രനിവനഷന  സസ്ഥാധവമസ്ഥാകുയ
എനനിവഗയക്കുറനിഗച്ചസ്ഥാഗക്കയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  ആകലസ്ഥാചെനിച്ചതസ്റ്റ്.  കരസ്ഥാഗപ്രതനികരസ്ഥാധതനി
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ലൂനനിയള  നടപടനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സത്വസ്പീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്.
കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രതനിലൂഗട  മുഴുവന  കുടുയബങ്ങഗളയയ  രജേനിസര്ഗചെയ്തസ്റ്റ്  തുടര്
ചെനികേനിത്സ  ഉറപ്പുവരുതനി  എന.സനി.ഡനി.  കേണ്കടസ്ഥാള്  സസ്ഥാധവമസ്ഥാക്കനി  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനി
നനിയനണയ സസ്ഥാധവമസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗചെയനതസ്റ്റ്.  പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങള് ആ
രസ്പീതനിയനികലയസ്റ്റ്  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  പുതനിയതസ്ഥായനി  3400 കപസ്ഥാസസ്ഥാണസ്റ്റ്  കനികയറസ്റ്റ്
ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  മുഴുവന  വനിനവസനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനി
ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വയ ഏഗറടുത ഉടഗന ഒരു  കഡസ്ഥാകര് കപസ്ഥാലമനിലസ്ഥാത ആശുപതനികേള്
ചെനില മണ്ഡലങ്ങളനില്  ഉഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്   140  എയ.എല്.എ.മസ്ഥാരുയ  പരസ്ഥാതനിയസ്ഥായനി  പറഞതസ്റ്റ്.
ഇനസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് കേസ്ഥാണസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കനില.  ഈ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് അധനികേസ്ഥാരതനില് വരുകമസ്ഥാള്
വയനസ്ഥാടസ്റ്റ്  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിയനില്  31  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്.   ആവശവമസ്ഥായ
ഗസഷവസ്ഥാലനിറനിഗയസ്ഥാനയ  അവനിഗട  പ്രവര്തനിച്ചനിരുനനില.  എനസ്ഥാല്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  58
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  അകനത്വഷനിച്ചസ്റ്റ്  കനസ്ഥാക്കൂ.
തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  എസസ്റ്റ്.എ.ടനി.
ആശുപതനിയനില് ആര്ദയ മനിഷഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ ഒ.പനി. ടസ്ഥാനസ്ഫര്കമഷഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി കേക
സനിസയ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ  ഒഴനിവസ്ഥായനിരനിക്കുയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇലകകസ്ഥാണനികസ്റ്റ്  സയവനിധസ്ഥാനതനിലൂഗട
രജേനിസര്  ഗചെയ്യസ്ഥാനുയ  ഏറവയ  നല റനിസപ്ഷന;  എയര്കപസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയഗറസ്ഥാഗക്കയനിടസ്റ്റ്
ടനി.വനി.ഗയസ്ഥാഗക്ക  കേണസ്റ്റ്  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇരനിക്കസ്ഥാനുയ  വളഗര  ഗപഗടനസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷന
സസ്ഥാധവമസ്ഥാക്കനി  ഓകരസ്ഥാ  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി  വനിഭസ്ഥാഗതനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുയ  സസ്ഥാധനിക്കുയ.
3000  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയഗട  പ്രവര്തനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജകേളുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്
നടനഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  355 കകേസ്ഥാടനി രൂപ കേളമകശ്ശേരനി ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനിനുയ
310  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ ഗകേസ്ഥാച്ചനിന കേവസ്ഥാനസര് ഗസനറനിഗന നനിര്മ്മസ്ഥാണതനിനുയ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
നനിര്മ്മസ്ഥാണയ ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനിഗന കേസ്ഥാരവയ
പറയസ്ഥാന തുടങ്ങനിയസ്ഥാല് ധസ്ഥാരസ്ഥാളമുണസ്റ്റ്.  പഗക മുഴുവന പറഞ്ഞുതസ്പീര്ക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില.
ഇ-ഗഹല്ത്തുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് ഒ.പനി.
ടസ്ഥാനസ്ഫര്കമഷന നടനഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയതഗന അതവസ്ഥാഹനിത
വനിഭസ്ഥാഗതനിഗനയയ  ഫസ്ഥാര്മസനി  വനിഭസ്ഥാഗതനിഗനയയ  പ്രവര്തനസമയയ  24
മണനിക്കൂറസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറനി.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  അവനിഗട  ഗചെനസ്റ്റ്
കനസ്ഥാക്കണയ.  അവനിഗട  നനിരവധനി  പരനിശസ്പീലനങ്ങള്  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  പരനിശസ്പീലനയ
നടകതണതുകണസ്ഥാ;  കകേസ്ഥാളറയ്ഗക്കതനിരസ്ഥായനി  എന്തസ്റ്റ്  പ്രതനിവനിധനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ,
ജേനങ്ങള്  എങ്ങഗന  ഗപരുമസ്ഥാറണഗമനസ്റ്റ്  പതതനില്  പരസവയ  ഗകേസ്ഥാടുതസ്ഥാല്
മതനികയസ്ഥാഗയനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  കചെസ്ഥാദനിച്ചതസ്റ്റ്.  പനിഗന  എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ജേനങ്ങഗള കബസ്ഥാധവല്ക്കരനിക്കുനതസ്റ്റ്. അഗതലസ്ഥായ പതതനില് കൃതവമസ്ഥായനി ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : പസ്പീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്, പസ്പീസസ്റ്റ്.....

ശസ്പീമതനി  ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ  ടസ്പീച്ചര്  : രക്തയ  കശഖരനിച്ചസ്റ്റ്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്
പ്രകതവകേ  ആകരസ്ഥാഗവകസനഗയ  തഗന  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  വസ്ഥാര്ഡുകേളനികലയസ്റ്റ്  റനിസള്ടസ്റ്റ്
എതനിക്കുനതനിനുള  സയവനിധസ്ഥാനയ  അവനിഗടയണസ്റ്റ്.  ശരസ്പീരതനില്നനിനയ  രക്തയ
കവര്തനിരനിക്കുകമസ്ഥാള് അതനിനസ്ഥാവശവമുള ഘടകേങ്ങള് മസ്ഥാതയ കവര്തനിരനിഗച്ചടുക്കസ്ഥാനുള
ഒരു പ്രകതവകേ ഉപകേരണയ ഇകപ്പസ്ഥാള്  30  ലകയ രൂപ ഗചെലവനില് തനിരുവനന്തപുരയ
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ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനില്  സസ്ഥാപനിച്ചു.  അവനിഗടഗയസ്ഥാരു  ശസ്കൈ  കവ  നനിര്മ്മസ്ഥാണയ
പൂര്തനിയസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതനിയ കബസ്ഥാക്കനിഗന നനിര്മ്മസ്ഥാണയ പൂര്തനിയസ്ഥായസ്ഥാല് 50 പുതനിയ
ഗവനനികലറര് അവനിഗട കേനിട്ടുയ.  152 പുതനിയ ഐ.സനി.യ. വസ്ഥാര്ഡുകേള് അടുത മസ്ഥാസയ
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പൂര്തനിയസ്ഥാകുയ.  തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനില്  മസ്ഥാതയ  400
കകേസ്ഥാടനി രൂപയഗട വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. അടുത രണസ്റ്റ് വര്ഷയ
കേഴനിയകമസ്ഥാള്  തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിഗന  മുഖച്ഛേസ്ഥായ  മസ്ഥാറുയ.
എയ.ആര്.ഐ,  സനി.റനി.  സ്കൈസ്ഥാന,  എകസ്റ്റ്കറ  24  മണനിക്കൂറസ്ഥാക്കനി അതനിഗന പ്രവര്തനയ
മസ്ഥാറനി.  തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് ഇതുവഗര കേവസ്ഥാനസര് ചെനികേനിത്സയസ്റ്റ്
ആവശവമസ്ഥായ ലസ്പീനനിയര് ആകനിലകററര് ഉണസ്ഥായനിരുനനില. അതസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചു.  ഇവനിഗട
മസ്ഥാതമല തൃശ്ശൂര് ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനിലള ഒരു ഗകേസ്ഥാബസ്ഥാള്ടസ്റ്റ് ഗമഷസ്പീന കകേടസ്ഥായതനില്
പനിഗന കറഡനികയഷന നടനനിരുനനില.  അവനിഗട ഗകേസ്ഥാബസ്ഥാള്ടസ്റ്റ് ഗമഷസ്പീന നനസ്ഥാക്കനി;
രണരകക്കസ്ഥാടനി രൂപയസ്റ്റ് പുതനിയ ഗകേസ്ഥാബസ്ഥാള്ടസ്റ്റ് ഗമഷസ്പീന വസ്ഥാങ്ങനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുത്തു.  അവനിഗട
ആധുനനികേ ലസ്പീനനിയര് ആകനിലകററര്  സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന പതസ്റ്റ്  ഇരുപതസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ
ഗചെലവസ്ഥാകുയ.   കേഴനിഞ  ഒരു വര്ഷക്കസ്ഥാലയ   ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനില്  നടതനിയ കേസ്ഥാരവങ്ങഗള
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  പ്രസയഗനിക്കസ്ഥാന  നനിനസ്ഥാല്  സഭസ്ഥാസമയയ  മുഴുവന  ഇതനിനുകവണനി
ഉപകയസ്ഥാഗനികക്കണനിവരുയ.  അതയധനികേയ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ് ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പനില് നടതനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  എനനിക്കസ്റ്റ് നല ഉറച്ച ആത്മവനിശത്വസ്ഥാസമുണസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പസ്റ്റ് അതനിഗന ലകവതനികലയസ്റ്റ് നസ്പീങ്ങുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ് എലസ്ഥാവര്ക്കുയ ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ്
കചെര്നസ്റ്റ്  മഴക്കസ്ഥാലത്തുള പകേര്ച്ചപ്പനനി വവസ്ഥാപനയ അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കണയ.   അതനിനസ്റ്റ്
പ്രതനിപകതനിഗന  സഹകേരണയ ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   എലസ്ഥാ  മഴക്കസ്ഥാലത്തുയ  ഇങ്ങഗന
വനഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാഗണനളതസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ്
ആകലസ്ഥാചെനിക്കസ്ഥായ.  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പസ്റ്റ്  വലനിയ  മസ്ഥാറതനിനസ്റ്റ്  നസ്ഥാന്ദനികുറനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വരുന നസ്ഥാലസ്റ്റ് വര്ഷതനിനനിടയനില് ചെരനിതപരമസ്ഥായ മസ്ഥാറയ കകേരളതനിഗന ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പനില്  ഉണസ്ഥാകുഗമനയ  വമനിച്ച  പുകരസ്ഥാഗതനി  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനില്  ഞങ്ങള്
നടതനിക്കസ്ഥാണനിക്കുഗമന  ഉറപ്പസ്റ്റ്  സഭസ്ഥാതലതനിനസ്റ്റ്  മുമനില്  നല്കേസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുയ.
ഞസ്ഥാന ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിഗന കനതൃതത്വയ  വഹനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്   ഇ-ഗഹല്തസ്റ്റ്  പദ്ധതനി,
ആര്ദയ  കപ്രസ്ഥാജേകസ്റ്റ്,  എസസ്റ്റ്.ഡനി.ജേനി.  കഗസ്ഥാള്  ഇഗതലസ്ഥായ  പൂര്വ്വസ്ഥാധനികേയ  ശക്തനികയസ്ഥാഗട
മുകനസ്ഥാട്ടുഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുയ.  ഡസ്പീകമസ്ഥാറശലസസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാനുള  തസ്ഥാങളുഗട  ശമഗമസ്ഥാനയ  ഞങ്ങളുഗട
അടുതസ്റ്റ് വനിജേയനിക്കനിഗലനകൂടനി പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

മുഖവമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി വനിജേയന):  സര്,  ആകരസ്ഥാഗവ രയഗതസ്റ്റ്  വലനിയ
പുകരസ്ഥാഗതനി  ഗഗകേവരനിച്ച  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്വച്ചസ്റ്റ്  ഹതഭസ്ഥാഗവനസ്ഥായ  മുരുകേന,  ആശുപതനികേളുഗട
വസ്ഥാതനില്ക്കല് മുടനിയനിട്ടുയ ചെനികേനിത്സ ലഭനിക്കസ്ഥാഗത മരണഗപ്പടതസ്റ്റ് നസ്ഥാടനിനസ്ഥാഗകേ അപമസ്ഥാന
മുണസ്ഥായനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ  കുടുയബകതസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഇസൗ  സയസസ്ഥാനതനിനുകവണനി  മസ്ഥാപ്പസ്റ്റ്
പറയസ്ഥാന ഞസ്ഥാന തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗതസ്റ്റ് പ്രഗത്ഭ  കനടങ്ങള് ഗഗകേവരനിച്ച
ഗഗദവതനിഗന  സത്വന്തയ  നസ്ഥാടനില്,  അങ്ങഗനയസ്ഥാണകലസ്ഥാ  കകേരളതനിഗന  വനിളനികപ്പരസ്റ്റ്,
ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  സസൗകേരവങ്ങള്  എലസ്ഥായനിടത്തുയ  ലഭനിക്കുയ.   ഇസൗ  ഹതഭസ്ഥാഗവഗന  കൂഗട
ആളുണസ്ഥായനില.  ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ് ചെനികേനിത്സയള പണയ ലഭനിച്ചനിഗലങനികലസ്ഥാ എന
ശങഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രകവശനയ   നനികഷധനിച്ചുഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്   വസ്ഥാര്തകേള്.  ഇസൗ  സയഭവയ
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അതനിക്രൂരമസ്ഥായനികപ്പസ്ഥായനി.  ഇതരയ  സയഭവങ്ങള് നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില് ആവര്തനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കഗട.
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  ഒരു  ഭസ്ഥാഗത്തുണസ്റ്റ്,  അതുമസ്ഥാതയ  കപസ്ഥാര,  ആശുപതനികേളുമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പടസ്റ്റ് എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ് സയഭവനിച്ചഗതനസ്റ്റ്  ഒരു ഗമഡനിക്കല് ടസ്പീയ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ.
ഇനനി ഇതരതനിലള സയഭവങ്ങള് ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന  ആവശവമസ്ഥായ നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുയ.  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണകമസ്ഥാ  നനിയമകഭദഗതനികേകളസ്ഥാ  കവണഗമങനില്
അതനിനുയ ഇസൗ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാണസ്റ്റ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനിയഗടയയ  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനിയഗടയയ
വനിശദസ്പീകേരണതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ്റ്റ്  അവതരണസ്ഥാനുമതനി
നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയസ്ഥാവതരണതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ഗചെനനിതല  ) സര്, മുരുകേഗന  ദസ്ഥാരുണമസ്ഥായ
അന്തവയ സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ മുഖവമനനി ഇവനിഗട പ്രകേടനിപ്പനിച്ച  അഭനിപ്രസ്ഥായകതസ്ഥാടസ്റ്റ്
പ്രതനിപകയ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി  കയസ്ഥാജേനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു  സയഭവയ  നമ്മുഗട
നസ്ഥാടനില് ഉണസ്ഥായതസ്റ്റ് വളഗരകയഗറ കഖദകേരമസ്ഥായനികപ്പസ്ഥായനി.  സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേളുയ
മറസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്   അനസ്ഥാസ  കേസ്ഥാണനിച്ചനിട്ടുഗണങനില്  ശക്തമസ്ഥായ
നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  ആവശവഗപ്പടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  വനിവരനിച്ചതസ്റ്റ്
കകേരളതനിഗല ഇനഗത പനനിയമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട ഗുരുതരസ്ഥാവസയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്
ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ മനനി മറുപടനി പറഞതസ്റ്റ് ഗഹല്തസ്റ്റ് ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനനിഗന ഡനിമസ്ഥാനസ്റ്റ്
ചെര്ച്ചയള  മറുപടനിയസ്ഥായനികപ്പസ്ഥായനി  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ഭരനിച്ചസ്ഥാലയ  ഗഹല്തസ്റ്റ് ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനനില് കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളസ്ഥായനി   നടനവരുന കുകറ
പരനിഷ്കസ്ഥാരങ്ങളുണസ്ഥാകുയ. അതലകലസ്ഥാ ഇവനിഗട പ്രശ്നയ,  'കകേരള കമസ്ഥാഡല്'  എനകപരനില്
എലസ്ഥാ കേസ്ഥാലത്തുയ  അഭനിമസ്ഥാനനിക്കുനതസ്റ്റ് വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ രയഗത്തുയ ആകരസ്ഥാഗവ രയഗത്തുയ
നസ്ഥായ ഗഗകേവരനിച്ച പുകരസ്ഥാഗതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ രയഗതസ്റ്റ് തനിരനിച്ചടനികേളുണസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് അതസ്റ്റ്
കവദനസ്ഥാജേനകേമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗത്തുണസ്ഥായനിരനിക്കുന  ഇസൗ  പ്രതനിസനനി  ഗചെറുതസ്ഥായനി
കേസ്ഥാണരുതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.,  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.,  എന  നനിലയനില്  മസ്ഥാതയ  കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്
ശരനിയല.  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞു  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഗന
കേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  ആശുപതനിയനില്  കപസ്ഥായനി  ഇതകപര്  മരനിച്ചു,  അതനികനക്കസ്ഥാള്  കുറവസ്ഥാണസ്റ്റ്,
അതനികനക്കസ്ഥാള്  കൂടുതലസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗനസ്ഥാഗക്ക.  അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു  വനിവസ്ഥാദതനിനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുനനില.  ആകരസ്ഥാഗവ രയഗതസ്റ്റ്  ഉനതമസ്ഥായ മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള് വച്ചുപുലര്ത്തുന
സയസസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേരളയ.  ഗഗലഫസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്ഗപക്റ്റനസനിയഗട  കേസ്ഥാരവതനില്   കകേരളയ
യൂകറസ്ഥാപവന  സസ്ഥാകനര്ഡനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗതസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഗഗകേവരനിച്ച
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പുകരസ്ഥാഗതനി  കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില്  വന  ഗവണ്ഗമനനിഗന  സയഭസ്ഥാവനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്
തനിരനിച്ചടനിയണസ്ഥാകുനഗവനതസ്റ്റ്  ഗസൗരവതരമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാകണണ  വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ശസ്പീമൂലയ
തനിരുനസ്ഥാള് മഹസ്ഥാരസ്ഥാജേസ്ഥാവസ്റ്റ്  തനിരുവനിതസ്ഥായകൂര് ഭരനിച്ചനിരുന കേസ്ഥാലതസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാലതസ്റ്റ് വസൂരനി
പടര്നപനിടനിച്ചസ്റ്റ്  നനിരവധനികപര്  മരനിച്ചു.  ഇതറനിഞ  രസ്ഥാജേസ്ഥാവസ്റ്റ്  വളഗര  ക്ഷുഭനിതനസ്ഥായനി.
പ്രജേസ്ഥാകകമ  തത്പരനസ്ഥായ  അകദ്ദേഹയ  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗര  വനികദശതയച്ചസ്റ്റ്  പഠനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്
ചെനികേനിത്സനിക്കസ്ഥാനുള സയവനിധസ്ഥാനയ 1885-ലയ 1924-ലയ നടതനി. ആകരസ്ഥാഗവ രയഗഗത
കമധസ്ഥാവനിഗയ  ഗകേസ്ഥാടസ്ഥാരതനികലയസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുവരുതനി  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞു,  "എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന കകേള്ക്കുനതസ്റ്റ്, കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗടയയ ആകരസ്ഥാഗവ പ്രവര്തകേരുഗടയയ  ഉകദവസ്ഥാഗസരുഗടയയ
ഒരു  സയഘയ  ഉടനടനി  ഗകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേണയ.  ആ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  കേനിടനി  നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതുവഗര  ഞസ്ഥാന  ഭകണയ  കേഴനിക്കനില".  അതരതനില്  പ്രജേസ്ഥാകകമ
തത്പരനസ്ഥായ ഒരു രസ്ഥാജേസ്ഥാവസ്റ്റ് ഭരനിച്ചനിരുന  നസ്ഥാടസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേരളയ എന ഒരു ചെരനിതയ കൂടനി
നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിനുണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ  മനനി  ഉപവസനിക്കണഗമനല  ഞസ്ഥാന
പറഞതസ്റ്റ്,  ഇസൗ  നസ്ഥാടനിനുണസ്ഥായനിരനിക്കുന  അവസ  അങ്ങസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.  ഇസൗ
സഭയനിഗല എത മനനിമസ്ഥാര്ക്കുയ അയഗങ്ങള്ക്കുയ പനനിപനിടനിച്ചു;  എത ഗപസ്ഥാതുപ്രവര്തകേര്ക്കസ്റ്റ്
പനനിപനിടനിച്ചു;  ഇഗതസ്ഥാനയ സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന കുറഗമനല ഞസ്ഥാന പറയനതസ്റ്റ്.  പനനിയണസ്ഥാ
കേസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് ശമനിക്കണയ,  പനനിയണസ്ഥായവര്ക്കസ്റ്റ് ചെനികേനിത്സ നല്കേണയ.
ഇസൗ രണസ്റ്റ് കേസ്ഥാരവങ്ങളനിലയ സര്ക്കസ്ഥാര് പരസ്ഥാജേയഗപ്പട്ടുഗവനസ്റ്റ് പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന എനനിക്കസ്റ്റ്
കേഴനിയനില.   ജേനുവരനി  മസ്ഥാസയ  മുതല്  നടകതണ  മഴക്കസ്ഥാലപൂര്വ്വ  ശുചെസ്പീകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കസ്ഥാഗതകപസ്ഥായനി,  ശുചെസ്പീകേരണമുണസ്ഥായനില,  ശുചെസ്പീകേരണ ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള
പനിരനിച്ചുവനിട്ടു,  ബദല് സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കനിയനില. നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് എലസ്ഥാ തകദ്ദേശഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങഗളയയ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേഗളയയ  കയസ്ഥാജേനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്  നടകതണ  ശുചെസ്പീകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കസ്ഥാഗത വനകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ മുഖവമനനിഗയ ഞസ്ഥാന
കനിഫസ്റ്റ് ഹസൗസനില് കപസ്ഥായനി കേണതസ്റ്റ്.  ഇസൗ വനിഷയയ അകദ്ദേഹകതസ്ഥാടസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
കേസ്ഥാരവയ മനസനിലസ്ഥായനി. ഞസ്ഥാന 11 നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് വച്ചു.  അകദ്ദേഹയ അതസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.
സര്വ്വകേകനികയസ്ഥാഗയ  വനിളനിച്ചു.  അതനില്  ചെനില  തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങഗളടുത്തു.  ആ  തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങള്
നടപ്പസ്ഥാക്കുനതനിനുമുമസ്റ്റ്  മഴ  വന.  മൂനസ്റ്റ്  ദനിവസഗത  ശുചെസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടന.  അതസ്റ്റ്  വനിജേയകേരമലസ്ഥായനിരുനഗവനസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുന,
കേസ്ഥാരണയ  മഴയസ്ഥായനിരുന.  ഇതസ്റ്റ്  ആരയഭനികക്കണനിയനിരുനതസ്റ്റ്  ജേനുവരനി,  ഗഫബ്രുവരനി,
മസ്ഥാര്ച്ചസ്റ്റ്  മസ്ഥാസങ്ങളനിലസ്ഥായനിരുന.  അതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പനിഗന  കുറമകല;  ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പസ്റ്റ്  നനസ്ഥായനി  പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാതതുഗകേസ്ഥാണകല  ഇതസ്റ്റ്  സയഭവനിച്ചതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ
കേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിച്ച  അകത  ഉകദവസ്ഥാഗസര്  തഗനയകല;  കവഗറ  ഉകദവസ്ഥാഗസര്
ആരുയ  വനനിലകലസ്ഥാ?  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ  മനനി  പറഞ്ഞു,  തമനിഴസ്റ്റ് നസ്ഥാടനിലണസ്ഥായനി,
മകലഷവയനിലണസ്ഥായനി എനസ്റ്റ്.  ഗസസ്ഥാമസ്ഥാലനിയസ്ഥായനില് നടന മരണഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാതനിരുനതസ്റ്റ്
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വളഗര  നനസ്ഥായനി  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  രസ്ഥാജേവഗതസ്ഥാടസ്ഥാഗകേ  പകേര്ച്ച
വവസ്ഥാധനികേളുണസ്ഥാകുയ.  അതസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  തടയസ്ഥാനുള  നടപടനികേളകല  എടുകക്കണതസ്റ്റ്?
അതരയ നടപടനികേഗളസ്ഥാനമുണസ്ഥായനില എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട വനിഷയയ.  ശസ്പീ.
തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  ഇവനിഗട  പറഞ്ഞു  പ്രതനിദനിനയ  30,000  ആളുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആശുപതനിയനിഗലത്തുനഗതനസ്റ്റ്. ദനിവസയകതസ്ഥാറുയ പത്തുയ പതനിനഞയ ആളുകേള് മരനിച്ചു,
ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ  ആളുകേള്  മരനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുനനില.  പതങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഒരു  വസ്ഥാര്ത
അലസ്ഥാതസ്ഥായനി  തസ്പീര്ന.  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ  മനനി  ഇവനിഗട  പറഞ്ഞു,  എണ്ണയ  കുറഗഞനസ്റ്റ്.
മകനസ്ഥാരമയനില് വന ഒരു വസ്ഥാര്തയസ്ഥാണസ്റ്റ്- "ഗഡങനിപ്പനനിയഗട കേണക്കസ്റ്റ് കുറച്ചസ്റ്റ് കേസ്ഥാടസ്ഥാന
ശമയ”-തനിരുവനന്തപുരയ.  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനിയഗട ജേനിലയസ്ഥായ കേണ്ണൂരനില് പനനിക്കണക്കസ്റ്റ്
പരമസ്ഥാവധനി  കുറച്ചുകേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പസ്റ്റ്  ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാരുഗട  ശമയ.
ഗഡങനിപ്പനനി  ബസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  പത്തുകപര്  മരനിഗച്ചങനിലയ  അധനികൃതര്  അതസ്റ്റ്
സമ്മതനിക്കുനനില.  ഗഡങനിബസ്ഥാധഗയനസ്റ്റ്  സയശയനിക്കുന  അഞകപര്  മരനിച്ചനിട്ടുഗണനസ്റ്റ്
ആകരസ്ഥാഗവവകുപ്പസ്റ്റ്.  കൂടുതലണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന വസ്ഥായനിക്കുനനില.  യഥസ്ഥാര്ത്ഥ കേണക്കുകപസ്ഥാലയ
ഗകേസ്ഥാടുക്കരുഗതനള നനിര്കദ്ദേശമസ്ഥാണസ്റ്റ് വനനിട്ടുളതസ്റ്റ്. ഗവബ്ഗഗസറനില് പറഞതസ്റ്റ് 485
കപര്  മരനിച്ചുഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനില്  ചെനികേനിത്സ  കതടനി  മരനിച്ച
ആളുകേളുഗട കേണക്കസ്റ്റ് ഇവനിഗടയനില.  അയ്യസ്ഥായനിരകതസ്ഥാളയ സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേള്
നമ്മുഗട നസ്ഥാടനിലഗണനസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ മനനി പറഞ്ഞു. സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേള്
പനനി  ബസ്ഥാധനിച്ചവരുഗട  കേണക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കണഗമനസ്റ്റ്  സര്വ്വകേകനി  കയസ്ഥാഗതനില്
ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ മുഖവമനനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ചതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കേണക്കസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാത എതകയസ്ഥാ
ആശുപതനികേള് നമ്മുഗട നസ്ഥാടനിലണസ്റ്റ്.  ആ ആശുപതനികേളുഗട കപരനില് എഗന്തങനിലയ
നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനികച്ചസ്ഥാ?  ഇല. നനിരവധനി  ആളുകേള്  വസ്പീടനിലനിരുനസ്റ്റ്  ചെനികേനിത്സ  ഗചെയനണസ്റ്റ്.
അവസസ്ഥാനയ ബഡസ്റ്റ് കേസൗണസ്റ്റ് കുറയകമസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ് അവര് ആശുപതനിയനില് കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.
ഉദസ്ഥാഹരണതനിനസ്റ്റ്  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനയ  മുന  എയ.എല്.എ.-യമസ്ഥായ  ശസ്പീ.  ടനി.
എന.  പ്രതസ്ഥാപനസ്റ്റ്  പനനി  ബസ്ഥാധനിച്ചുഗവങനിലയ  അകദ്ദേഹയ  ആശുപതനിയനില്  കപസ്ഥായനില.
തൃശ്ശൂര്  ജൂബനിലനി  ആശുപതനിയനില്  നനിനയ  എഗന  വനിളനിച്ചുപറയകമസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന
വനിവരയ അറനിയനതസ്റ്റ്. അവസസ്ഥാനയ അമൃത ആശുപതനിയനില് അഡനിറസ്റ്റ് ഗചെയ.  അകദ്ദേഹതനിഗന
ബഡസ്റ്റ്  കേസൗണസ്റ്റ്  പതനിനസ്ഥായനിരമസ്ഥായനി  കുറഞകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിര്ബനമസ്ഥായനി  അവനിഗട
ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി ചെനികേനിത്സ നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഗന എതകയസ്ഥാ ആളുകേളുണസ്റ്റ്.  വനിമനസസ്റ്റ്
കകേസ്ഥാകളജേനില്  ബനി.എ.  ഫനികലസ്ഥാസഫനിക്കസ്റ്റ്  പഠനിച്ചനിരുന  വനിതുര,  മുസസ്ഥാവരനി  കഗസ്ഥാകുലതനില്
രസ്ഥാകജേന്ദ്രഗന  മകേള്  ജേയശസ്പീയയ  ഗപരുമസ്ഥാതുറയനിഗല  പതനിനസ്ഥാലസ്റ്റ്  വയസ്സുള  ഇര്ഫസ്ഥാനയയ
ഗനയ്യസ്ഥാറനിനകേരയനിഗല സതസ്പീഷയ ചെനികേനിത്സ ലഭനിക്കസ്ഥാഗത മരനിച്ചവരസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്
ഡനി.സനി.സനി.  ഗസകടറനിയയ  ഒരു  നല  ഗപസ്ഥാതുപ്രവര്തകേനുമസ്ഥായനിരുന  നസ്ഥാദസ്ഥാപുരത്തുള
ശസ്പീനനിവസ്ഥാസന  മരനിച്ചതുയ  പനനിമൂലമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  രണസ്ഥാഴ്ചമുമസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  പഗങടുത
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പരനിപസ്ഥാടനിയനില്  അകദ്ദേഹമുണസ്ഥായനിരുന.  അങ്ങഗന  എതകയസ്ഥാ  ഗപസ്ഥാതുപ്രവര്തകേര്,
ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ മനനിയയ  ആകരസ്ഥാഗവവകുപ്പുയ  ഇതനിഗനഗയലസ്ഥായ  നനിസസ്ഥാരമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്
കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്.  ഈ സഭയനില് ഇരനിക്കുന എതകയസ്ഥാ കപര്ക്കസ്റ്റ് പനനി ബസ്ഥാധനിച്ചു,  ഞസ്ഥാന
കപഗരസ്ഥാനയ പറയനനില.  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ മനനി ഇതനിഗന ഗസൗരവമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണസ്ഥാന
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുനനില.  ഇതനിഗന പഠന റനികപ്പസ്ഥാര്ടനില് വനഗതന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്; ശരസ്ഥാശരനി  വയസസ്റ്റ് -
മരനിച്ചവര് 41  ആണസ്റ്റ്. 10  വയസനിനസ്റ്റ് തസ്ഥാഗഴയളവര് മരനിച്ചതസ്റ്റ്  10  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്. 20
വയസനിനസ്റ്റ്  തസ്ഥാഗഴയളവര്  മരനിച്ചതസ്റ്റ്  18  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഇതനിഗന  ഗസൗരവമസ്ഥായനി
കേസ്ഥാണസ്ഥാന തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ. ഇവനിഗട ഒരു കേസ്ഥാരവയ നടന.  സത്വകേസ്ഥാരവ ലകബസ്ഥാറടറനികേളുഗട
ഗകേസ്ഥായസ്റ്റ്   കേസ്ഥാലമസ്ഥായനിരുന.   30  രൂപയഗട  ഗടസനിനസ്റ്റ്  300  രൂപ.   100  രൂപയഗട
ഗടസനിനസ്റ്റ്  800 രൂപ.  നസ്ഥാലസ്റ്റ് തരയ ഗഗവറസുകേള് കകേരളതനില് ബസ്ഥാധനിച്ചു.  പനിനസ്പീടതസ്റ്റ്
5  തരയ  ഗഗവറസുകേളസ്ഥായനി.   പനനി  പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനുള  മരുനസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  കേയ്യനില്
ഇലസ്ഥായനിരുന.   ഗമകനികക്കസ്ഥാ,  ബസസ്പീല്,  സനിയഗപ്പൂര്,  മകലഷവ   എനനിവനിടങ്ങളനില്
പ്രകയസ്ഥാഗനിച്ച  Dengvaxia  എനപറയന ഒരു മരുനണസ്ഥായനിരുന.  പരസ്പീകണസ്ഥാര്ത്ഥയ
ഇവനിഗട  പ്രകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാമസ്ഥായനിരുനഗവങനിലയ  ഇവനിഗട  പ്രകയസ്ഥാഗനിച്ചനില.   മസ്ഥാതമല,
ഗകേസ്ഥാതുകേനിഗന  ജേനനിതകേ  ഗഗവകേലവമസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേഗണതനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതനിഗന
വയശവര്ദ്ധന തടയസ്ഥാനുള സസ്ഥാകങതനികേ വനിദവ  പല രസ്ഥാജേവങ്ങളനിലമുണസ്റ്റ്.  നമ്മള് അതസ്റ്റ്
പ്രകയസ്ഥാഗനിച്ചനില.  കകേന്ദ്രതനില് നനിഗനസ്ഥാരു ടസ്പീമനിഗന വനിളനിക്കണഗമനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ
മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. കകേന്ദ്രമനനികയസ്ഥാടുയ ആവശവഗപ്പട്ടു. കകേന്ദ്രമനനി വനിളനിച്ചസ്റ്റ് നമ്മുഗട
മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  അതനിഗന  ആവശവമനില  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനി
പറഞതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഗമനനിഗന ടസ്പീയ ഇവനിഗട വരുനതസ്റ്റ് നമ്മഗള ഗകേസ്ഥാച്ചസ്ഥാക്കസ്ഥാനല.
ഗകേസ്ഥാതുകുകേളുഗട ജേനനിതകേമസ്ഥാറയ  മറസ്റ്റ് പല രസ്ഥാജേവങ്ങളനിലയ സയസസ്ഥാനങ്ങളനിലയ  പുതനിയ
മരുനകേള് പ്രകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്റ്റ് തടയനണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസയഘയ വരണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് ശസ്പീ.
ഗജേ.  പനി.  നദ്ദേകയസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  കഫസ്ഥാണനില്  ആവശവഗപ്പടതുയ  കേതയച്ചതുയ.   നമ്മുഗട
മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ് കചെസ്ഥാദനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് ആവശവമനില എനപറഞ്ഞു.  ഇതനിനകേതസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്ഥാള്സസ്റ്റ്
പ്രസസ്പീജേനിഗന  ആവശവമനില.   ജേനനിതകേമസ്ഥാറയ  ഉണസ്ഥാകുന  സസ്ഥാഹചെരവങ്ങളനില്
ആധുനനികേമസ്ഥായ  പരസ്പീകണങ്ങള്  നടതനി  അതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  ഗഗവറസുകേഗള
ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള നടപടനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള ബസ്ഥാധവത കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഗമനനിനുയ
ഡബഗ്യു.എച്ചസ്റ്റ്.ഒ.-യയ  ഉളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നടതണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  പറഞതസ്റ്റ്.
അതനിഗനഗയസ്ഥാനയ  ആവശവമനില  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ  മനനി  പറഞതസ്റ്റ്.
കകേരളതനിഗല ആകരസ്ഥാഗവ രയഗഗത ഞസ്ഥാന കുറച്ചസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണുകേയല;  നല ഭനിഷഗത്വരനസ്ഥാരുയ നല
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ ശസ്ഥാസജ്ഞനസ്ഥാരുമുണസ്റ്റ്.  പകക നമ്മുഗട ശക്തനിക്കതസ്പീതമസ്ഥായ തരതനില്
ഗഗവറസുകേള്  ബസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്   അവഗയ  നനിയനനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  കകേന്ദ്രസഹസ്ഥായയ
കതടനിയസ്ഥാല് എന്തസ്റ്റ്  കുറമസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്?  ഇവനിഗട  ഗഹല്തസ്റ്റ്  എമര്ജേനസനി  പ്രഖവസ്ഥാപനിക്കണഗമനസ്റ്റ്
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ഞസ്ഥാന  പറഞ്ഞു.   അടനിയന്തര  സസ്ഥാഹചെരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്ഥാളുകേള്  പനനി
ബസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളനിഗലത്തുന.  നനിസസ്ഥാരവല്ക്കരനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയകമസ്ഥാ?  ഒരു  ഗഹല്തസ്റ്റ്
എമര്ജേനസനിയഗട  ആവശവമുണസ്ഥായനിരുന.  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  കകേന്ദ്രഗവണ്ഗമനനിഗന
ആകരസ്ഥാഗവ ടസ്പീമനിഗന ഇവനിഗട  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിപ്പനിക്കസ്ഥാന ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങള്  പറഞതസ്റ്റ്  ഗതറസ്ഥാകണസ്ഥാ?   സയസസ്ഥാനഗത  ജേനങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന
ഗുരുതരമസ്ഥായ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുയ മരണങ്ങളുയ നനിസസ്ഥാരവല്ക്കരനിച്ചസ്റ്റ് കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ് ഒരനിക്കലയ
ശരനിയല.  അതുകപസ്ഥാഗലയസ്ഥാണസ്റ്റ്  മരനിച്ചവരുഗട  കുടുയബസ്ഥായഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹസ്ഥായയ
ഗകേസ്ഥാടുക്കണഗമനളതസ്റ്റ്.  എതകയസ്ഥാ  ധനസഹസ്ഥായയ  മുഖവമനനിയഗട  ദരനിതസ്ഥാശത്വസ്ഥാസനനിധനിയനില്
നനിനയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനണസ്റ്റ്;  എതകയസ്ഥാ  സഹസ്ഥായങ്ങള്  എത്തുനണസ്റ്റ്.  അവരുഗട
കേസ്ഥാരണതസ്ഥാലലസ്ഥാഗത  എതകയസ്ഥാ പസ്ഥാവഗപ്പട ആളുകേള് ഗഡങനിപ്പനനി ബസ്ഥാധനിച്ചു മരനിച്ചു.
കകേസ്ഥാളറ  വവസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുനഗവനസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിഗല  ഗചെറുപ്പയനില്
നനിനയ രണസ്റ്റ് കപര് എഗന വനിളനിച്ചു.  ഗചെറുപ്പ എനപറയന സലതസ്റ്റ് കകേസ്ഥാളറ വവസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുന.
അതസ്റ്റ് ഇതര സയസസ്ഥാന ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളസ്ഥാകണസ്ഥാ അലകയസ്ഥാ എഗനനനിക്കറനിയനില.   ആകരസ്ഥാഗവ
രയഗത്തുണസ്ഥായനിരനിക്കുന  ഗുരുതരമസ്ഥായ  അവസ,  പകേര്ച്ചവവസ്ഥാധനിമൂലയ  കകേരളതനിഗല
ജേനങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന  പ്രയസ്ഥാസയ  കനരനിടുന  കേസ്ഥാരവതനില്  സര്ക്കസ്ഥാര്  പരസ്ഥാജേയ
ഗപ്പടനിരനിക്കുന,  ആകരസ്ഥാഗവവകുപ്പസ്റ്റ്  പരസ്ഥാജേയഗപ്പടനിരനിക്കുന.  ഈ  വനിഷയയ  ചെര്ച്ച  ഗചെയ്യസ്ഥാത
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  നനിലപസ്ഥാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാനുയ  എഗന  പസ്ഥാര്ടനിയയ
വസ്ഥാക്കസൗടസ്റ്റ് ഗചെയന.

(ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  നനിലപസ്ഥാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  ഗചെനനിതലയയ
അകദ്ദേഹതനിഗന പസ്ഥാര്ടനിയനില്ഗപ്പട അയഗങ്ങളുയ സഭ വനിടസ്റ്റ് പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

കഡസ്ഥാ  .    എയ  .    ഗകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ഞസ്ഥാന ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് പഠനിക്കുന
സമയതസ്റ്റ് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ പനനികേഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. Dengu fever,  Yellow Fever,
Kyasanur  Forest  Disease,  Chikungunya,  Eales  Disease  എനനിവയസ്ഥാണവ.
അനസ്റ്റ് ഈ പനനികേഗളസ്ഥാഗക്ക നമ്മുഗട കേസ്ഥാലഘടതനില് തഗന കേസ്ഥാകണണനി വരുകമസ്ഥാ
എനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  സയശയനിച്ചനിരുന.  കേസ്ഥാരണയ  പലതുയ  കകേള്ക്കസ്ഥാത  പനനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എനസ്ഥാല്  ഇവനിഗട  പറഞ  എലസ്ഥാ  പനനികേളുയ  ഇക്കഴനിഞ  രണ്ടുമൂനസ്റ്റ്  മസ്ഥാസതനിനുളനില്
കകേരളതനില്  വനകേഴനിഞ്ഞു.  ഞസ്ഥാന ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പുമനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
ഗഗവകേസ്ഥാരനികേമസ്ഥായനി  എടുകക്കണ വനിഷയമല.   മുഖവമനനി മുരുകേഗന കുടുയബകതസ്ഥാടസ്റ്റ്
മസ്ഥാപ്പസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.  അനസ്ഥാസ കേസ്ഥാരണയ മരനിച്ചവരുഗട കുടുയബങ്ങകളസ്ഥാടസ്റ്റ് മസ്ഥാപ്പസ്റ്റ് പറകയണ
ഒരവസ  കകേരളതനിഗന  മുഖവമനനിക്കസ്റ്റ്  ഇനനിയണസ്ഥാകേസ്ഥാന  പസ്ഥാടനില  എനളതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള് ഈ അടനിയന്തരപ്രകമയയ ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ നനിയമസഭസ്ഥാ സകമ്മളനതനില്
11-5-2017-ലയ  22-5-2017-ലയ  രണസ്റ്റ്  അടനിയന്തര  പ്രകമയങ്ങള്   ഗകേസ്ഥാണ്ടുവന.  അനസ്റ്റ്
വവക്തമസ്ഥായനി ഞങ്ങള് പറഞനിരുന ജൂണ്-ജൂഗഗല മസ്ഥാസതനില് ഇതസ്റ്റ് അധനികേമസ്ഥാകുയ,
മരണയ കൂടസ്ഥാനുള സസ്ഥാധവതയണസ്റ്റ്,  അതനിനുള മുനകേരുതല് ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്.
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മുനറനിയനിപ്പസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുയ   ഈ  വനിഷയയ  ഗഗകേകേസ്ഥാരവയ  ഗചെയ്യസ്ഥാന  പറനിയനില.  IMA-യഗട
ഗസകടറനി കഡസ്ഥാ. എന. സുള്ഫനി പറഞതസ്റ്റ്  'We could have prevented this and
reduced the scale of problem if you had started our preventive efforts well
in advance.  When the Government  knows that   fever and vector  borne
diseases  will inevitably come with rain, it is difficult  for us to believe that
no one moved a finger till the month of May, which is just a few days
before the monsoon start. Unless we start  preparing as early as February
we  cannot  do  anything  to  salvage  this  situation'.  IMA-യഗട   ഗസകടറനി
പറഞനിട്ടുയ കൃതവസമയതസ്റ്റ് നമ്മള് പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാതതനിഗന ഫലമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ
അപകേടയ സയഭവനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള് ഇവനിഗട കകേസ്ഥാളറ എനപറയന കരസ്ഥാഗയകൂടനി
വനനിരനിക്കുന.  DHS പറഞ കേണക്കനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഏകേകദശയ 2,87,284  ഡകയറനിയ
കകേസ്സുകേള്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയകേയയ   നസ്ഥാലസ്റ്റ്  മരണയ  സയഭവനിക്കുകേയയ  ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്
എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  കലസ്ഥാക്കല് ഗസല്ഫസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  വലനിയ  പങ്കുണസ്റ്റ്.  Open
Defecation  ഇലസ്ഥാത  സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചുഗവനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസത്വയയഭരണ
വകുപ്പുമനനി പറയകേയണസ്ഥായനി.  പകക DHS  പറയനഗതന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്;  She said  that
'the  people  should  avoid  open  defecation'.....  കേയപസ്പീറസ്ഥായനി  കകേരളയ  open
defecation-ല് നനിനസ്റ്റ് രകഗപ്പട്ടുഗവനസ്റ്റ് പറയകമസ്ഥാഴുയ  DHS  ആഗസസ്റ്റ് 3-ാംതസ്പീയതനി
ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുള  റനികപ്പസ്ഥാര്ടനില്  പറയന   open  defecation  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കസ്ഥാനകവണനി
'respective  departments  to  ensure  the  water  body's  are  kept  clean.'
അതനിനര്ത്ഥയ  open defecation  പ്രഖവസ്ഥാപനയ മസ്ഥാതമസ്ഥായനിരുന. Open defecation
ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ നടക്കുനഗണനസ്റ്റ് DHS പറയന. ഇതനിഗനഗയസ്ഥാഗക്ക തരണയ ഗചെയനതനിനു കവണനി
എഗന്തസ്ഥാഗക്ക നടപടനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഇകപ്പസ്ഥാള്തഗന  ഈഡനിസസ്റ്റ് ഈജേനിപനി
എനപറയന  ഗകേസ്ഥാതുകേസ്റ്റ് കേസ്ഥാരണമുണസ്ഥാകുന  മഗറസ്ഥാരു ഗഗവറസസ്ഥാണസ്റ്റ്  Zika virus.
Zika  virus  ഉകണസ്ഥാ  ഇലകയസ്ഥാ   എനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതസ്റ്റ്  പൂഗനയനിഗല  NIV
ഇനസനിറകട്ടുയ  ഗഡല്ഹനിയനിഗല  ഗഗവകറസ്ഥാളജേനി  ഇനസനിറകട്ടുമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗഡങ്കു  പരത്തുന
അകത  ഗകേസ്ഥാതുകേസ്റ്റ്  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  Zika  virus-ഉയ  പരത്തുനതസ്റ്റ്.  തമനിഴ് നസ്ഥാടനില്
പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  Zika virus  ചെനില സലതസ്റ്റ് കേഗണതനി.  നമ്മള് എത കകേസ്സുകേള്
NIV-കലക്കസ്റ്റ്  അയച്ചസ്റ്റ്   Zika  virus  ഉകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനികദശ
രസ്ഥാജേവങ്ങളനില്  നനിനയ  ആളുകേള് വരുകമസ്ഥാള്  Zika  virus-ഉയ  ഇവനിഗട  വരസ്ഥാനുള
സസ്ഥാധവത നമുക്കസ്റ്റ് തളനിക്കളയസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കനില.  മരണതനിഗന കേണക്കസ്റ്റ് - കേഴനിഞ
വര്ഷങ്ങളനില്  ഇത  മരണയ,  ഈ  വര്ഷയ  അതകയയള  എനള  ചെര്ച്ചയല
ഇകപ്പസ്ഥാള് പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവയ.  എങ്ങഗന ഈ അപകേടകേരമസ്ഥായ അവസ നമുക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കുയ?  ചെനിക്കനകപസ്ഥാകസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  ആളുകേള് മരനിക്കസ്ഥാന തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  എച്ചസ്റ്റ്1  എന1
കേസ്ഥാരണയ എതകയസ്ഥാ മരണങ്ങള് സയഭവനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇഗതസ്ഥാനയ തടയസ്ഥാന നമുക്കസ്റ്റ്
സസ്ഥാധനിക്കുനനില. Zika virus  കൂടനിയഗണനസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞുകേഴനിഞസ്ഥാല്, അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു
ഭയപ്പസ്ഥാടുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന പസ്ഥാടനില.  ഗര്ഭനിണനിയസ്ഥായ സസ്പീകേള്ക്കസ്റ്റ്  Zika virus  പനിടനിഗപടസ്ഥാല്
പ്രസവനിക്കുന  കുടനിക്കുവഗര  അപകേടകേരമസ്ഥായ  അവസയണസ്ഥാകുയ.  ഇങ്ങഗനയള
കേസ്ഥാരവങ്ങള് പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനതനിനുകവണനി നമുക്കസ്റ്റ് എഗന്തങനിലയ ഗചെയ്യസ്ഥാന സസ്ഥാധനികച്ചസ്ഥാ?  ഈ
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മസ്ഥാസയ മരനിച്ച ആളുകേളുഗട കേണക്കസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന ഇവനിഗട പറയനനില.  കേസ്ഥാരണയ  2012-ല്
എത കപര് മരനിച്ചു,  ഇകപ്പസ്ഥാള് ആഗസസ്റ്റ് ആയനികടയള;  ഈ വര്ഷയ തസ്പീരുകമസ്ഥാകഴയയ
എന്തസ്റ്റ് സയഭവനിക്കുഗമനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് പറയസ്ഥാന കേഴനിയനില.  ഒനയ സയഭവനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കഗട.
എങനിലയ  ഈ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  എടുത്തുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന  നടപടനികേള്  സയതൃപമല.
മുരുകേന എന  ആകളസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഇവനിടഗത  ആശുപതനികേള്  കേസ്ഥാണനിച്ചതസ്റ്റ്  അകങ്ങയറയ  ക്രൂരമസ്ഥായ
നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനില് ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജയ ഉള്ഗപ്പടുന.  നമ്മള് കേനിഫ്ബനിഗയ
കുറനിച്ചുയ വലനിയ പദ്ധതനികേഗളക്കുറനിച്ചുയ പറയന. നമ്മള് ആദവയ ഗചെകയ്യണ കപ്രസ്ഥാജേകസ്റ്റ്
എനപറയനതസ്റ്റ് പ്രധസ്ഥാന ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജകേളനില് ഗവനനികലറര് വസ്ഥാങ്ങുനതനിനുള പണയ
ഗചെലവഴനിക്കുകേ എനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിഗല എലസ്ഥാ എയ.എല്.എ-.മസ്ഥാരുയ ഓകരസ്ഥാ
ഗവനനികലറര്  വച്ചസ്റ്റ്  13  ഗവനനികലററുകേള്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഗവനനികലറര് സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാഗനങനിലയ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് പ്രകയസ്ഥാറനിറനി ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേ.  ഗവനനികലറര് ഇല
എനപറഞസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനിഗയ  തനിരനിച്ചയയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗഡങനിപ്പനനി  ബസ്ഥാധനിച്ചയസ്ഥാഗള
ഗവനനികലറര്  ഇല എനപറഞസ്റ്റ് കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് നനിനയ
മടക്കനി  അയച്ചസ്റ്റ്  കബബനി  ഗമകമ്മസ്ഥാറനിയല്  ആശുപതനിയനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുനതനിനനിഗട
വഴനിയനില് വച്ചസ്റ്റ് മരനിച്ചു.  അതസ്റ്റ് ഞങ്ങളുഗട ഒരു കേസൗണ്സനിലറുഗട  സകഹസ്ഥാദരനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അങ്ങഗന എതഗയത മരണങ്ങള് ഉണസ്ഥായനിരനിക്കുന.  കവണഗപ്പട  എതയസ്ഥാളുകേള്
മരനിക്കുന.  ആ മരണങ്ങഗളകപ്പസ്ഥാലയ നനിസസ്ഥാരവല്ക്കരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമ്മള് ഗചെയ്യസ്ഥാന
കപസ്ഥാകുന മറസ്റ്റ് വനികേസനങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചനിടസ്റ്റ് കേസ്ഥാരവമനില.  ഒരു തരതനിലയ
നവസ്ഥായസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  പറസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരവമുളതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്   ഈ  വനിഷയയ  സഭ
നനിര്തനിവച്ചസ്റ്റ് ചെര്ച്ച ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ് ആവശവഗപ്പകടണനി വനതസ്റ്റ്.  സഭ നനിര്തനിവച്ചസ്റ്റ്
ചെര്ച്ച ഗചെയ്യസ്ഥാതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ് ഞസ്ഥാനുയ എഗന കേകനിയയ വസ്ഥാക്കസൗടസ്റ്റ് ഗചെയന.

(ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  നനിലപസ്ഥാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാ.  എയ.  ഗകേ.  മുനസ്പീറുയ
അകദ്ദേഹതനിഗന പസ്ഥാര്ടനിയനില്ഗപ്പട അയഗങ്ങളുയ സഭവനിടസ്റ്റ് പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

(അദ്ധവകകവദനിയനില് മനി. ഗഡപകടനി സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ്  : സര്,  വളഗര നനിര്ഭസ്ഥാഗവകേരമസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരവതനില്
മുരുകേന മരണഗപ്പടതനിലള ഗവണ്ഗമനനിഗന ദദുഃഖവയ സമസ്പീപനവയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മുഖവമനനി  ഇവനിഗട  കരഖഗപ്പടുത്തുകേയണസ്ഥായനി.  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  അതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്
ഉള്ഗക്കസ്ഥാളകേയയ  സത്വസ്ഥാഗതയ  ഗചെയകേയയ  ഗചെയന.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനിക്കസ്റ്റ്
അതരതനില് ഒരു പ്രസ്തസ്ഥാവന ഈ സഭയനില് നടകതണനിവന സസ്ഥാഹചെരവതനിനസ്റ്റ്
ഇടയസ്ഥാക്കനിയ  ആശുപതനികേഗളയയ  ബനഗപ്പട  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗരയയ  നനിയമതനിനു
മുനനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരണയ.  മനുഷവ ശരസ്പീരഗത പണയ ഗകേസ്ഥായ്യസ്ഥാനുള ഉപകേരണമസ്ഥായനി
മസ്ഥാതയ  കേസ്ഥാണുന  ഗതറസ്ഥായ  പ്രവണത  ഉയര്നവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ  പ്രവണതയസ്റ്റ്
നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ ആവശവമസ്ഥാഗണങനില് അതനികലയസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  കേടക്കണഗമനസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പനിക്കുവസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   പനനി  മരണവമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്
അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ഉനയനിക്കുകമസ്ഥാള്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണയളതുകപസ്ഥാഗല  2012  മുതല്
എത  പനനി  മരണങ്ങള്  ഉഗണനതനിഗന  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ചെര്ച്ച  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  അതനിഗന
നവസ്ഥായസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന ശമനിക്കുന നനിര്ഭസ്ഥാഗവകേരമസ്ഥായ ഒരു ആവര്തന കേസ്ഥാഴ്ചയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ
സഭയനിലണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനി  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലങ്ങളനിഗല  പതങ്ങള്
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വസ്ഥായനിക്കുകമസ്ഥാള്  ഈ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷമുള  പതങ്ങള്കൂടനി  വസ്ഥായനിക്കണയ.
എഗന കേയ്യനില് അഗതലസ്ഥായ ഉണസ്റ്റ്.  6-ാം മസ്ഥാസതനില് വന ഒരു വസ്ഥാര്ത -  പനനി  -
ഇനസ്റ്റ് മരനിച്ചതസ്റ്റ്  14 കപര് എനയ 7-ാം മസ്ഥാസതനില് - പനനി ഇനഗല സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
മരനിച്ചതസ്റ്റ് 12 കപര് എനയ 8-ാം മസ്ഥാസയ - പനനി കേഴനിഞ മൂനസ്റ്റ് മസ്ഥാസതനിനനിടയനില് മരണയ 400
കേടന എനമസ്ഥാണസ്റ്റ്. പനനി മരണങ്ങള് പതങ്ങള് റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് ഗചെയ്യഗപ്പട്ടുവരുന.  അതസ്റ്റ്
കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലങ്ങളനിലമുണസ്ഥായനിരുന.  ഈ  കേസ്ഥാലത്തുമുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലങ്ങളനിഗല പനനി
മരണങ്ങള്  വസ്ഥായനിച്ചു  കേഴനിഞസ്ഥാല്  ഇകപ്പസ്ഥാഴുണസ്ഥാകുന  പനനികക്കസ്ഥാ  മരണങ്ങള്കക്കസ്ഥാ
കുറവണസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ് നമ്മളസ്ഥാരുയ കേരുകതണ.  ഗവണ്ഗമനനിഗന ശക്തമസ്ഥായ ഇടഗപടലകേള് ഈ
കേസ്ഥാരവതനിലണസ്ഥാകേണയ.  ഗകേസ്ഥാതുകേസ്റ്റ്  നശസ്പീകേരണയ  പസ്ഥാളനിയതുള്പ്പഗട  അനവധനി  കേസ്ഥാരവങ്ങള്
ആവര്തനിക്കഗപ്പടസ്ഥാകനസ്ഥാ  ഭസ്പീകേരതയനികലയസ്റ്റ്  കേടനവരസ്ഥാകനസ്ഥാ  കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്തസ്ഥായസ്ഥാലയ  ഗവണ്ഗമനനിഗന  ശദ്ധക്കുറവസ്റ്റ്  ആ  കമഖലയനില്  ഉണസ്ഥായനിട്ടുഗണനളതസ്റ്റ്
വസ്തുതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  വസ്പീഴ്ച  സയഭവനിച്ചനിരനിക്കുന.  ഈ
വനിഷയയ  സഭ  നനിര്തനിവച്ചസ്റ്റ്  ചെര്ച്ച  ഗചെയ്യസ്ഥാതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  വസ്ഥാക്കസൗടനില്
പങ്കുകചെരുന.

(ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് നനിലപസ്ഥാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  അനൂപസ്റ്റ് കജേക്കബസ്റ്റ് സഭവനിടസ്റ്റ്
പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഗജേ  .    കജേസ്ഥാസഫസ്റ്റ്  : സര്,  മസ്ഥാലനിനവനനിര്മ്മസ്ഥാര്ജ്ജനതനില് നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനയ
അകമ പരസ്ഥാജേയഗപ്പടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള് ഗകേസ്ഥാതുകുജേനവ കരസ്ഥാഗങ്ങള് വര്ദ്ധനിച്ചു
ഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പ്രനിവനസ്പീവസ്റ്റ്  ഗമകഷഴസ്റ്റ്  ജേനുവരനി  മസ്ഥാസതനില്തഗന ആരയഭനി
കക്കണതസ്ഥായനിരുന.  അതസ്റ്റ് കമയസ്റ്റ് മസ്ഥാസതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് ആരയഭനിച്ചഗതനസ്റ്റ് മനസനിലസ്ഥാക്കുന.
പനനിയമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ്   ആശുപതനിയനില് വരുന ആളുകേഗള ചെനികേനിത്സനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
മതനിയസ്ഥായ സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള് നമുക്കനില.  ഇസൗ വനിഷയതനില് വളഗര ഗസൗരവതരവയ
തുടര്ച്ചയമസ്ഥായ  ഇടഗപടല്  ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ  വനിഷയയ  ചെര്ച്ച  ഗചെയ്യസ്ഥാതതനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ് ഞസ്ഥാനുയ എഗന കേകനിയനില്ഗപ്പട അയഗങ്ങളുയ വസ്ഥാക്കസൗടസ്റ്റ് ഗചെയന.

(ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  നനിലപസ്ഥാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പനി.  ഗജേ.  കജേസ്ഥാസഫയ
അകദ്ദേഹതനിഗന പസ്ഥാര്ടനില്ഗപ്പട അയഗങ്ങളുയ സഭവനിടസ്റ്റ് പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രസ്ഥാജേകഗസ്ഥാപസ്ഥാല്  : സര്,  ഏതസ്റ്റ്  പ്രശ്നവയ  കകേവലയ  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. തര്ക്കഗമനള കേസ്ഥാഴ്ചപ്പസ്ഥാടനില്ക്കൂടനി കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ് നനിര്ഭസ്ഥാഗവകേരമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ജേനങ്ങഗള  മുഴുവനുയ  ബസ്ഥാധനിക്കുന  വളഗര  ഗസൗരവതരമസ്ഥായ  വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇന്തവയനില് ഈ വര്ഷയ ഗഡങനിപ്പനനി ബസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ് ഏറവയ കൂടുതല്  ആളുകേള് മരനിച്ചതസ്റ്റ്
കകേരളതനിലസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന ഒരു റനികപ്പസ്ഥാര്ടനില് വസ്ഥായനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തപുരതസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇതസ്ഥാണസ്റ്റ് വസ്തുത.  ഈ സസ്ഥാഹചെരവതനില് പ്രശ്നഗത വളഗര
ഗസൗരവമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണുനതനിനുപകേരയ പരസരയ അകങ്ങസ്ഥാട്ടുയ ഇകങ്ങസ്ഥാട്ടുയ കുറയ പറഞസ്റ്റ്
രകഗപ്പടസ്ഥാന  ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്  നനിര്ഭസ്ഥാഗവകേരമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനനിഗന  ഈ  സമസ്പീപനതനില്
ശക്തമസ്ഥായനി പ്രതനികഷധനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന വസ്ഥാക്കസൗടസ്റ്റ് ഗചെയന.

(ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  നനിലപസ്ഥാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രസ്ഥാജേകഗസ്ഥാപസ്ഥാല് സഭവനിടസ്റ്റ്
പുറത്തുകപസ്ഥായനി.  സഭവനിടസ്റ്റ്  പുറത്തുകപസ്ഥായ  അയഗങ്ങള്  അലസമയതനിനുകശഷയ
സഭയനില് തനിരനിഗകേ പ്രകവശനിച്ചു.)
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III ശദ്ധ കണനിക്കല്

(1)  കേര്ഷകേര് കനരനിടുന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    ഗകേ  .    രസ്ഥാജേന  : സര്,  കകേരളതനിഗന  കേര്ഷകേ  ചെരനിതതനില്  അഭനിമസ്ഥാനകേരവയ
സകന്തസ്ഥാഷകേരവമസ്ഥായ ഒരു കേസ്ഥാരവതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ ജൂശല  1-ാം തസ്പീയതനി  കകേരളസ്ഥാ
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  തുടക്കയകുറനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗല വനിള  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  21
വര്ഷക്കസ്ഥാലതനിനുകശഷയ  2  ഇരടനി  മുതല്  13  ഇരടനിവഗര വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുനതനിനുള
നടപടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് 2017 ജൂശല 1-നസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സര്ക്കസ്ഥാരനിന`
കവണനി  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  കകേരളഗത
തരനിശുരഹനിതമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  നസ്പീക്കങ്ങള്  വളഗര  സജേസ്പീവമസ്ഥായനി  ആരയഭനിച്ചതനിഗന
ഗുണകേരമസ്ഥായ ഫലങ്ങള് നമുക്കസ്റ്റ് ലഭവമസ്ഥായനിക്കഴനിഞ്ഞു.  കകേരളതനില് പുതുക്കനിയ വനിള
ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ് പ്രകേസ്ഥാരയ ഗനലസ്റ്റ് ല,  പച്ചക്കറനി, ഗതങ്ങസ്റ്റ് എനനിവയഗട പ്രസ്പീമനിയതനില് ഒരു
മസ്ഥാറവമനില.   വരള്ച്ച,  ഗവളഗപ്പസ്ഥാക്കയ,  ഉരുള്ഗപസ്ഥാടല്,  മണ്ണനിടനിച്ചനില്,  ഭൂമനികുലക്കയ,
കേടലസ്ഥാകമണയ,  ചുഴലനിക്കസ്ഥാറസ്റ്റ്,  ഗകേസ്ഥാടുങസ്ഥാറസ്റ്റ്,  ഇടനിമനിനല് എനനിവയപുറഗമ കേസ്ഥാട്ടുതസ്പീയയ
വനവജേസ്പീവനി  ആകമണവയ  ഉള്പ്പഗടയള  പ്രശ്നങ്ങഗള  വനിള  ഇനഷത്വറനസനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഉള്ഗപ്പടുതനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് വളഗര സജേസ്പീവമസ്ഥായനി കേര്ഷകേഗര സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാനുള നടപടനി
സത്വസ്ഥാഗതസ്ഥാര്ഹമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഇക്കസ്ഥാരവതനില് കകേരളതനിഗല കൃഷനി വകുപ്പുമനനി പ്രകതവകേ
അഭനിനന്ദനമര്ഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 3  രൂപ മസ്ഥാതയ പ്രസ്പീമനിയയ അടച്ചസ്ഥാല് റബ്ബര് മരതനിനസ്റ്റ്
ഏഗതങനിലയ  തരതനില്  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി  നഷയ  ഉണസ്ഥായസ്ഥാല്  1,00  രൂപ  വഗര  നഷ
പരനിഹസ്ഥാരയ ഗകേസ്ഥാടുക്കുന സയവനിധസ്ഥാനയ ഈ നനിലപസ്ഥാടനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി നമുക്കുണസ്ഥാകുയ.
3  രൂപ മസ്ഥാതയ പ്രസ്പീമനിയയ  അടയന ഒരു കുലച്ച കനനവസ്ഥാഴയസ്റ്റ്  300  രൂപയയ കേപ്പ
വസ്ഥാഴയസ്റ്റ്  200  രൂപയയ ഞസ്ഥാലനിപ്പൂവനസ്റ്റ്  75  രൂപയയ നഷപരനിഹസ്ഥാരയ ലഭനിക്കുയ.  വസ്ഥാഴ
കുലച്ചനിഗലങനിലയ  നഷപരനിഹസ്ഥാരയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്റ്റ്.  ഫസ്ഥായ  ഇനഫര്കമഷന
ബകകറസ്ഥാ  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ച  സയസസ്ഥാന  വനിള  ഇനഷത്വനസനിനസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനനിനുകവണനി
മനനി ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുള സകന്ദശതനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആ കമഖലയനില് തുടരുനതനിനസ്റ്റ്
പ്രകചെസ്ഥാദനയ നല്കുകേ, പുതുസയരയഭകേഗര ഈ കമഖലയനികലയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുകേ എനസ്പീ
രണസ്റ്റ്  ലകവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേസ്ഥാര്ഷനികേ  വനിള  ഇനഷത്വറനസുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  കകേരളതനിഗല
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ഉയര്തനിപ്പനിടനിക്കുനഗതനസ്റ്റ് പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല് ഈ  ആനുകൂലവയ
ലഭവമലസ്ഥാത  വലനിയ  ഒരു  വനിഭസ്ഥാഗയ  കേര്ഷകേര്  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിലണസ്റ്റ്.  അവരുഗട
പ്രശ്നങ്ങള് കകേരളസ്ഥാ ഗവണ്ഗമനനിഗന ശദ്ധയനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ ശദ്ധ കണനിക്കല്
അവതരനിപ്പനിക്കുനതസ്റ്റ്.  എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്.  ഭൂമനി  എന്തസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല്  പല
ആളുകേള്ക്കുയ  അറനിയനില.  1948  ജൂശല  മസ്ഥാസതനില്  ഗകേസ്ഥാച്ചനി  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന
ഉതരവനുസരനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിഗല  കൃ ഷനിയക്ത  കഫസ്ഥാറസസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനില്  കൃഷനി
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ഗചെയനതനിനുകവണനി  തകദ്ദേശസ്പീയരസ്ഥായ  കേര്ഷകേര്  കുടനികയറയ  ആരയഭനിച്ചഗതനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ചെരനിതയ.  ഐകേവ  കകേരളയ  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷയ  1960-ല്  മസ്ഥാതഗ്യു   മണനിയനകേസ്ഥാടന
റനികപ്പസ്ഥാര്ടനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  കൃഷനിഭൂമനിയയ  വനഭൂമനിയയ  ജേണതനിരനിച്ചസ്റ്റ്  കവര്ഗപടുതനി
ഡസ്പീമസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ് ഗചെയ്തസ്റ്റ് ഒരു പ്രകദശമുണസ്ഥാക്കനി.  അതസ്ഥാണസ്റ്റ്  Non-Revertible Forest എന
കപരനില് അറനിയഗപ്പടുന എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്.  ഭൂമനി.   വനഭൂമനിയഗലനസ്റ്റ് ഉറപ്പനിക്കുകേയയ
എനസ്ഥാല്  സസ്ഥാകങതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളസ്ഥാല്  പടയയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയയ  ഗചെയന
വനിപുലമസ്ഥായ ആ കമഖലയനില് കൃഷനി ഗചെയന വലനിയ വനിഭസ്ഥാഗയ കേര്ഷകേര് നമ്മുഗട
നസ്ഥാടനിലണസ്റ്റ്.  ഇവഗരലസ്ഥായ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  സുപ്രസ്പീയ  കകേസ്ഥാടതനിയഗട  വനിധനിയഗട
അടനിസസ്ഥാനതനില് പടയയ ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന അര്ഹതഗപ്പട 1977-നുമുമസ്റ്റ് കൃഷനി ഗചെയന
ആളുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്. പഗക ഇവര്ക്കസ്റ്റ് വനിള ഇനഷത്വനസനിഗന പരനിധനിയനില്ഗപ്പടസ്ഥാകനസ്ഥാ കൃഷനി
വകുപ്പസ്റ്റ്  നസ്ഥാശനഷങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചനിട്ടുള  നഷപരനിഹസ്ഥാരയ  ലഭവമസ്ഥാകേസ്ഥാകനസ്ഥാ
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചനിട്ടുള സബ്സനിഡനി  ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ  പല കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല്
കേഴനിയനനിഗലന പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്. സസ്ഥാധസ്ഥാരണ പ്രകൃതനികകസ്ഥാഭമുണസ്ഥായസ്ഥാല് കൃഷനി ഓഫസ്പീസര്
വനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകേയയ അതസ്റ്റ് റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് ഗചെയ്യഗപ്പടുനതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില്
കൃഷനി  വകുപ്പസ്റ്റ്  അര്ഹമസ്ഥായ  പരനിഹസ്ഥാരയ  അനുവദനിക്കുകേയയ  ഗചെയന  നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്.  എഗന മണ്ഡലതനില് പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായയ മസ്ഥാടയല്തറ,  പസ്ഥാണകഞരനി,
പുത്തൂര്,  നടതറ പ്രകദശങ്ങളനില് നഗലസ്ഥാരു വനിഭസ്ഥാഗയ  ആളുകേള് പസ്ഥാടതനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി
ഗചെയനവരുയ എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്.  ഭൂമനിയനില് കൃഷനി ഗചെയനവരുമസ്ഥായണസ്റ്റ്.   എനസ്ഥാല്
വനഭൂമനിയസ്ഥായതനിനസ്ഥാല് ഇവര്ക്കസ്ഥാര്ക്കുയ പടയകമസ്ഥാ ശകേവശകരഖകയസ്ഥാ ഗകേസ്ഥാടുക്കുനനില.
ഇവര്  അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനി  ഭൂമനിയഗട  ഉടമകേളസ്ഥാഗണങനിലയ  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ചെനില  കമഖലകേളനില്
വനികലജേസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസര് ശകേവശസ്ഥാവകേസ്ഥാശ കരഖ ഗകേസ്ഥാടുതസ്ഥാല്കപ്പസ്ഥാലയ കൃഷനി വകുപ്പനില്
നനിനയ  അതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായള  സയവനിധസ്ഥാനയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനനിഗലന  സസ്ഥാകങതനികേ
പ്രശ്നയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഓഡനിറസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി ഇതസ്റ്റ് വലനിയ അളവനില് ഒബ്ജകസ്റ്റ് ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  9-8-2016-ല്
അവസസ്ഥാനമസ്ഥായനി ഒബ്ജകസ്റ്റ് ഗചെയ്തതനിഗന കരഖകേള് ഞസ്ഥാന ഇവനിഗട ഹസ്ഥാജേരസ്ഥാക്കുനണസ്റ്റ്.
പഗക  ഈ  സര്ക്കസ്ഥാര്കരഖ  ഭൂമനിയഗട  ഉടമസനസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  ഗതളനിയനിക്കസ്ഥാനുള
കരഖയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറസ്ഥാന  കേഴനിയനനില.   കകേരള  കേസ്ഥാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകകമ
വകുപ്പനിഗന പച്ചക്കറനി വനികേസന പദ്ധതനിയനില് പച്ചക്കറനി കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സസ്ഥാമതനികേ
സഹസ്ഥായമുള്കപ്പഗട  നനിരവധനി  ആനുകൂലവങ്ങള്  അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  കമല്പ്പറഞ
പ്രകദശങ്ങളനിഗല ഭൂരനിഭസ്ഥാഗയ പച്ചക്കറനി കേര്ഷകേരുയ എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്. ഭൂമനിയനില് കൃഷനി
ഗചെയനവരസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഭൂമനിയഗട  ഉടമസത  ഗതളനിയനിക്കുന  കേരമടച്ച  രസസ്പീകതസ്ഥാ  മറസ്റ്റ്  റവനക
കരഖകേകളസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാതതനിനസ്ഥാലയ  വനഭൂമനിയനില്ഗചെയ്ത  കേസ്ഥാര്ഷനികേ  പ്രവര്തനതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കസ്ഥാര് ആനുകൂലവയ ലഭനിച്ചസ്ഥാല് അതസ്റ്റ് ഭൂമനിയഗട അവകേസ്ഥാശതനിനസ്റ്റ് ഇടയസ്ഥാക്കുഗമന
കപടനിയസ്ഥാലയ  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ആനുകൂലവങ്ങള്  ലഭനിക്കസ്ഥാത  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  പച്ചക്കറനി  വനിളകേഗളലസ്ഥായ
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വസ്ഥാര്ഷനികേ വനിളകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്. കുറഞ കേസ്ഥാലയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് കൃഷനി ഗചെയകേയയ അതുകേഴനിഞസ്ഥാല്
മസ്ഥാറനിഗയടുക്കസ്ഥാന  പറന  കൃഷനിയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ  കൃഷനി  ഏതസ്ഥാനുയ  മസ്ഥാസങ്ങള്ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
അവസസ്ഥാനനിക്കുകേയസ്ഥാഗണനളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ധനസഹസ്ഥായയ  ഗചെയ്തസ്ഥാല്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ഭൂമനിയഗടകമല്  ധനസഹസ്ഥായയ  ലഭനിച്ചതനിഗന  കപരനില് യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു അവകേസ്ഥാശവസ്ഥാദവയ
ഉനയനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയനിഗലനതസ്ഥാണസ്റ്റ് യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവയ.  പസ്ഥാടതനിഗനടുതസ്റ്റ് കൃഷനി ഗചെയനവര്ക്കുയ
ഇകത പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  കേരമടച്ച രസസ്പീതസ്റ്റ് സബ്സനിഡനിക്കുയ നഷപരനിഹസ്ഥാരതനിനുയ അനുബനമസ്ഥായനി
കചെസ്ഥാദനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  രസസ്പീതസ്റ്റ്  മനിക്കതുയ  ഭൂമനി  പസ്ഥാടതനിനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുതയസ്ഥാളനിനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പസ്ഥാടതനിഗനടുതയസ്ഥാളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇതനിഗന  പണയ  ലഭവമസ്ഥാകേസ്ഥാന  കേഴനിയസ്ഥാത
സനിതനി  വളഗര  ഗസൗരവമസ്ഥായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പ്രകൃതനികകസ്ഥാഭതനിഗനയയ
പ്രശ്നയ ഇതുതഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്. പസ്ഥാടതനിഗനടുതവര്ക്കുയ എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്. ഭൂമനിയനില് കൃഷനി
ഗചെയ്തവര്ക്കുയ ആവശവമസ്ഥായ കരഖയനിലസ്ഥാതതനിഗന കപരനില് യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു സഹസ്ഥായവയ ലഭവമല.
കനരഗത  പസ്ഥാടകശഖര  സമനിതനിക്കസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രശ്നമുണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്,  വസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ്  ഗമമര്
സസ്ഥാങ്ഷന ഗചെയഗകേസ്ഥാടുതസ്ഥാല്  തരനിശനിടസ്ഥാനുള ഭൂമനി ഇനയസ്ഥാള്ക്കസ്റ്റ് കൃഷനി ഗചെയ്യസ്ഥാന
പറഗമനള  കരഖയണസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേഴനിയമസ്ഥായനിരുന.  എനസ്ഥാല്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ആ  സസൗകേരവമനില.
ഏഗതങനിലയ  വനികലജേസ്റ്റ്  ആഫസ്പീസര്  ഇതനിനസ്റ്റ്  ഗഗകേവശസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  കരഖ  ഗകേസ്ഥാടുതസ്ഥാല്
അതസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പസ്റ്റ് ഒബ്ജകനസ്ഥായനി പറയനതസ്റ്റ്.
ഇസൗ സസ്ഥാകങതനികേ പ്രശ്നതനില് വളഗര ഗസൗരവതരമസ്ഥായ ഒരു ചെനിന്തസ്ഥാക്കുഴപ്പയ നനിലനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്. ഭൂമനിയനില് കൃഷനി ഗചെയനവര് അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനി കൃഷനിക്കസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്, ഏക്കര്
കേണക്കനിനസ്റ്റ് ഭൂമനിയനില്  അവര്  കൃഷനിഗചെയനണസ്റ്റ്. വനയ വകുപ്പനിഗനയയ റവനക വകുപ്പനിഗനയയ
സസ്ഥാകങതനികേ പ്രശ്നങ്ങള് ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇവര്ക്കസ്റ്റ് പടയയ ലഭവമസ്ഥാകേസ്ഥാഗത കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.
എനസ്ഥാല് ജേണയനിടസ്റ്റ് തനിരനിച്ചനിട്ടുള സലങ്ങളനില് ഇവര്ക്കസ്റ്റ് കൃഷനി ഗചെയ്യസ്ഥാന യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു
തടസവയ  വനയ  വകുപ്പസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ഉനയനിക്കുനനിഗലനളതുഗകേസ്ഥാണ്ടുയ  ഇവര്  ഇസൗ
ഭൂമനിയനില്  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായനി  കൃഷനി  ഗചെയഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനളതുഗകേസ്ഥാണ്ടുയ
എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്. ഭൂമനിയനിലയ പസ്ഥാടതനിഗനടുത ഭൂമനിയനിലയ കകേവലയ റവനക വകുപ്പനിഗന മസ്ഥാതയ
ഒബ്ജകന  ഉളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹസ്ഥാരയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  കേഴനിയസ്ഥാത  സനിതനിമസ്ഥാറനി
ഇസൗ കേസ്ഥാരവതനില് കൃഷനി വകുപ്പസ്റ്റ്, കൃഷനി ആഫസ്പീസര് സര്ടനിഗഗഫ ഗചെയ്തസ്ഥാല് അവര്ക്കസ്റ്റ്
വനിള  ഇനഷത്വറനസനില് അയഗമസ്ഥാകേസ്ഥാനുയ  നഷപരനിഹസ്ഥാരയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാഗമനമുള ഒരു
ഗപസ്ഥാതുവസ്ഥായ  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേനിയസ്ഥാല്  അതസ്റ്റ്  ഇസൗ  കമഖലയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന
പതനിനസ്ഥായനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഗുണകേരമസ്ഥാകുയ  എനളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആ
നനിലവസ്ഥാരതനിലള ഒരു നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനസ്റ്റ് ഗവണ്ഗമനനികനസ്ഥാടസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമസ്ഥാര്  ):  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
അയഗയ  ശസ്പീ.  ഗകേ.  രസ്ഥാജേന  ഇവനിഗട  ഉനയനിച്ച  കേസ്ഥാരവയ  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയ  പ്രതനിനനിധസ്ഥാനയ  ഗചെയന  ഒല്ലൂര്  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലയ  അടക്കമുള
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പ്രകദശതസ്റ്റ്  Non-Revertible  Forest  Land-ല്  കൃഷനി  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  നല  വനിള
ഉല്പ്പസ്ഥാദനിപ്പനിക്കുന ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ കേര്ഷകേരുണസ്റ്റ്.  നനിര്ഭസ്ഥാഗവവശസ്ഥാല്  കൃഷനി ഗചെയന ഭൂമനി
സയബനനിച്ച  റവനക  കരഖകേള്  അവരുഗട  കേയ്യനില്  ലഭവമലസ്ഥാതതുമൂലമുണസ്ഥാകുന
സസ്ഥാകങതനികേ  പ്രയസ്ഥാസങ്ങള്  കേസ്ഥാരണയ  കൃഷനി  വകുപ്പസ്റ്റ്  പ്രഖവസ്ഥാപനിക്കുന  പല
ആനുകൂലവങ്ങളുയ  യഥസ്ഥാര്ത്ഥ കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന കേഴനിയസ്ഥാത സനിതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പസ്ഥാള്  നനിലവനിലളതസ്റ്റ്.  കൃഷനിനസ്ഥാശയ  സയഭവനിക്കുന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നഷതനിനസ്റ്റ്
ആനുപസ്ഥാതനികേമസ്ഥായ നഷപരനിഹസ്ഥാരയ നല്കുനതനിനസ്റ്റ് പരനിഷ്കരനിച്ച വനിള ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്
പദ്ധതനിപ്രകേസ്ഥാരയ  22-3-2017-ല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗല
പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാര്ഷനികേ വനിളകേളസ്ഥായ ഗതങ്ങസ്റ്റ്, വസ്ഥാഴ, റബ്ബര്, കുരുമുളകേസ്റ്റ്, കേമുകേസ്റ്റ്, ഏലയ,
കേശുമസ്ഥാവസ്റ്റ്,  ഗഗകേതച്ചക്ക,  കേസ്ഥാപ്പനി,  ഇഞനി,  കതയനില,  മരനിച്ചസ്പീനനി,  മഞള്,  ഗകേസ്ഥാകക്കസ്ഥാ,
നനിലക്കടല,  എളസ്റ്റ്,  പച്ചക്കറനി,  ജേസ്ഥാതനി,  ഗ്രസ്ഥാമ്പു,  ഗവറനില,  പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങള്,  കേനിഴങ്ങസ്റ്റ്
വര്ഗ്ഗങ്ങള്,  കേരനിമസ്റ്റ്,  പുകേയനില,  ഗനലസ്റ്റ് ല  എനനിവയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ആനുകൂലവങ്ങള്
ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സത്വന്തമസ്ഥാകയസ്ഥാ  പസ്ഥാടതനികനസ്ഥാ  കൃഷനിയനിറക്കുന  ഗചെറുകേനിട  നസ്ഥാമമസ്ഥാത
കേര്ഷകേര്ക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  പദ്ധതനിയനില്  അയഗമസ്ഥാകുനതനിനുയ  ആനുകൂലവതനിനുയ
അര്ഹതയളതസ്റ്റ്.  സര്ക്കസ്ഥാര്  കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില്  നനിശ്ചയനിക്കുന  നനിരക്കനിലയ
നനിബനനകേള്ക്കുയ വനികധയമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹസ്ഥാരത്തുകേ  നല്കുനതസ്റ്റ്.  പ്രകൃതനി
കകസ്ഥാഭങ്ങള്,  വനവ മൃഗങ്ങളുഗട ആകമണയ എനനിവ മൂലമുണസ്ഥാകുന നസ്ഥാശനഷങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ
പദ്ധതനിയഗട  സയരകണയ  ലഭനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മതനിയസ്ഥായ  റവനക  കരഖകേളനിലസ്ഥാഗത
കൃഷനി ഗചെയനവര്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ ആനുകൂലവങ്ങള് ലഭനിക്കുവസ്ഥാന നനിലവനില് വവവസയനില.
സയസസ്ഥാനഗത കേര്ഷകേര് പതനിറസ്ഥാണ്ടുകേളസ്ഥായനി കൃഷനി ഗചെയവരുന കൃഷനി ഭൂമനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്
Non-Revertible Forest Land.  പ്രസ്തുത ഭൂമനിക്കസ്റ്റ് ഗഗകേവശസ്ഥാവകേസ്ഥാശകമസ്ഥാ ഉടമസസ്ഥാവകേസ്ഥാശകമസ്ഥാ
ഇതുവഗര ആരുയ നല്കേനിയനിടനില.  കൃഷനി ഗചെയനതനിനുള അവകേസ്ഥാശയ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. Non-Revertible Forest Land-ല്  കൃഷനി ഗചെയന കേര്ഷകേഗര
കൂടനി വനിള ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ് പദ്ധതനി ഉള്ഗപ്പഗടയള മഗറലസ്ഥാ കൃഷനിയമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട
അനുബന സഹസ്ഥായങ്ങള് ലഭവമസ്ഥാകുന പദ്ധതനിയനില് ഉള്ഗപ്പടുത്തുന കേസ്ഥാരവയ റവനക-
വനയ  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളുമസ്ഥായനി  ആകലസ്ഥാചെനിച്ചസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണ കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി ഇതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട്ടുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒരു സയയക്തകയസ്ഥാഗയ വനിളനിച്ചുകൂടനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭവമസ്ഥാകകേണ  ആനുകൂലവയ  ലഭനിക്കുനതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  നടപടനികേള്
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ചെര്ച്ച ഗചെയ്തസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന ശമനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   ഗകേ  .   രസ്ഥാജേന:  സര്,  ചെരനിതപരമസ്ഥായ ഒരു പ്രശ്നതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ഇകപ്പസ്ഥാള് സഭയനില് മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ
സഭസ്ഥാകേസ്ഥാലയളവനില്തഗന  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട  ഒരു  കയസ്ഥാഗയ  വനിളനിച്ചുകചെര്ക്കസ്ഥാന
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  പ്രകതവകേയ  ശദ്ധ  കേസ്ഥാണനിക്കണഗമനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  സവനിനയയ
അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  രണസ്ഥാമതസ്ഥായനി  കചെസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്,  തരനിശുരഹനിത  കകേരള
മുണസ്ഥാക്കുനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ആദവഘടതനില്  തരനിശുരഹനിത  തൃശ്ശൂര്  ഉണസ്ഥാക്കുനതനിനുള
നടപടനികമങ്ങള്  അങ്ങസ്റ്റ്  ആരയഭനിച്ചു.  ജേനിലയനിഗല  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര്  അതുമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  അവരവരുഗട  മണ്ഡലങ്ങളനില്  വനിപുലങ്ങളസ്ഥായ  പരനിപസ്ഥാടനികേള്  ആകലസ്ഥാചെനിച്ചു
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വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  'ഒല്ലൂരനിഗന  കൃഷനി  സമൃദ്ധനി'-എന  കപരനില്  എഗന  മണ്ഡലതനിലയ
ഇതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട പരനിപസ്ഥാടനികേഗളപ്പറനി ആകലസ്ഥാചെനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഗക ഞസ്ഥാന എഗന
മണ്ഡലതനിഗല ഏഴസ്റ്റ് കൃഷനി ഭവനുകേളനിലയ മണനിക്കൂറുകേള് എടുതസ്റ്റ് കയസ്ഥാഗയ കചെര്നസ്റ്റ്
കേര്ഷകേഗര സമസ്പീപനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് അതരയ ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ് ഏക്കര് സലങ്ങള് ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.
പഗക ഒരു പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട പ്രശ്നയ, പലയനിടത്തുയ തരനിശനിട ഭൂമനിക്കസ്റ്റ് റവനക കരഖയനില.
എനനിക്കസ്റ്റ്  അങ്ങകയസ്ഥാടസ്റ്റ്  അഭവര്ത്ഥനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്  റവനക  കരഖയനിലസ്ഥാഗത,  തരനിശനിട
ഭൂമനിയഗട  ഉടമസന  ആരസ്ഥാഗണനകപസ്ഥാലയ  അറനിയസ്ഥാഗത,  ആണ്ടുകേള്ക്കസ്റ്റ്  മുമസ്റ്റ്
രജേനിസര് ഗചെയ്ത  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് ഏക്കര് ഭൂമനി നമ്മുഗട ജേനിലയനിലയ കകേരളതനില്
ആകേമസ്ഥാനവയ  കേനിടക്കുനണസ്റ്റ്.  കവണത  റവനക  കരഖകേളനിലസ്ഥാത   തരനിശസ്റ്റ്  ഭൂമനി
പനിടനിഗച്ചടുക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ അഥവസ്ഥാ തരനിശനിട ഭൂമനിക്കസ്റ്റ് പനിഴ ഇസൗടസ്ഥാക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ ഉള നടപടനിക്കസ്റ്റ്
കകേരളതനിഗല  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഒസൗപചെസ്ഥാരനികേമസ്ഥായനി  ഒരു  പ്രഖവസ്ഥാപനയ  നടതസ്ഥാകമസ്ഥാ?
തരനിശസ്റ്റ്  രഹനിത  കകേരളഗത  സൃഷനിക്കസ്ഥാന  അങ്ങസ്റ്റ്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുന  എലസ്ഥാ  നടപടനികേകളയയ
ശസ്ഥാഘനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്,  ആ  നടപടനിക്കസ്റ്റ്  കവണഗമങനില്  കേടുത  ഒരു  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ
എടുകക്കണതസ്ഥായനിവരുയ.  ഒനകേനില്  തരനിശനിടനിരനിക്കുന  ഭൂമനി  പനിടനിഗച്ചടുക്കുകേകയസ്ഥാ
അഗലങനില്  ഏഗതങനിലയ  തരതനിലള  പനിഴ  ഇസൗടസ്ഥാക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ  ഉള  നടപടനികേള്
ഇതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമസ്ഥാര്: സര്, ഗനല്വയല് തരനിശനിടുന ഉടമസര്ഗക്കതനിരസ്ഥായനി
നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  2008-ഗല  തണ്ണസ്പീര്തട  നനിയമതനിഗല  14,  15,  16,  17
വകുപ്പുപ്രകേസ്ഥാരയ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന ജേനിലസ്ഥാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ് അധനികേസ്ഥാരമുണസ്റ്റ്. എനസ്ഥാല്
ഉടമസസ്ഥാവകേസ്ഥാശമനിലസ്ഥാത  ഭൂമനിക്കുകമല്  ആ  ഭൂമനി  സര്ക്കസ്ഥാരനികലയസ്റ്റ്  നനികനിപമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള
നനിയമവയ നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  പഗക പല സലത്തുയ സത്വന്തമസ്ഥായനി ഭൂമനിയള ആളുകേള്,
മറസ്റ്റ്  കൃഷനികേള്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  ആഗ്രഹമുള  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുകവണനി
ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  വനിസമ്മതയ  കേസ്ഥാണനിക്കുന  സസ്ഥാഹചെരവയ  നമ്മുഗട  കകേരളതനില്
നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  തരനിശസ്റ്റ് കേനിടക്കുന ഭൂമനിയനില് കൃഷനി ഗചെയ്യസ്ഥാന കവണനി സനദ്ധ
സയഘടനകേള്, കേര്ഷകേരുഗട കൂടസ്ഥായ,  സയസസ്ഥാനഗത സഹകേരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്,
പഞസ്ഥായത്തുകേളനില്  കുടുയബശസ്പീ  യൂണനിറകേള്  തുടങ്ങനി  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയകപര്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായനി
വരുകമസ്ഥാള്  സസ്ഥാകങതനികേമസ്ഥായ  തടസങ്ങള്  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി  ഗചെയവസ്ഥാന
പറസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരവമുണസ്റ്റ്.  ഇഗതസ്ഥാഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാന ഒരു നനിയമ കഭദഗതനി ആവശവമസ്ഥായനി
വരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് റവനക വകുപ്പുമസ്ഥായനി ആകലസ്ഥാചെനിച്ചസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനഗമടുകക്കണ കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. ആ
രസ്പീതനിയനില് തരനിശസ്റ്റ് കേനിടക്കുന ഭൂമനി പനിടനിഗച്ചടുക്കല് അല അവനിഗട കൃഷനി ഗചെയ്യസ്ഥാന
ആവശവമസ്ഥായ നടപടനികേളനികലയസ്റ്റ് അവഗര ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരനികേ എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഉടമസഗര
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് കൃഷനി ഗചെയവസ്ഥാന കേഴനിയനനിഗലങനില് കേര്ഷകേ കൂടസ്ഥായകേഗളഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് കൃഷനി
ഗചെയവസ്ഥാന  ആവശവമസ്ഥായ  നനിയമപരമസ്ഥായ  പരനിരക,  ഉടമസനസ്റ്റ്  ഉടമയഗട  ഭൂമനി
നഷഗപ്പടനിഗലനള  ഒരു  പരനിരക  നല്കുകേയയ  അകതസമയയ  അവനിഗട  കൃഷനി
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നടക്കുനഗണനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയയ ഗചെയന ഒരു സയവനിധസ്ഥാനതനികലയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടു
വരുവസ്ഥാന  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗയ
ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  ഇനസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പനിച്ച  വനിഷയവമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട
മസ്പീറനിയഗസ്റ്റ്  കൂടുനതനിനസ്റ്റ്  ഇസൗ  നനിയമസഭസ്ഥാ  കേസ്ഥാലയളവനില്തഗന  ബനഗപ്പടവരുമസ്ഥായനി
ആകലസ്ഥാചെനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

(2)  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ നനിയമയ

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്:  സര്, ''ഓകരസ്ഥാ ഫയലയ ഓകരസ്ഥാ ജേസ്പീവനിതമസ്ഥാണസ്റ്റ്''-
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനി  അധനികേസ്ഥാരകമറയടന  ഗസകകടറനിയറസ്റ്റ്  ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാഗര
അഭനിസയകബസ്ഥാധന  ഗചെയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നടതനിയ  പ്രസയഗതനിഗല  വസ്ഥാചെകേമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  ഞങ്ങഗളകപ്പസ്ഥാലള ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  വളഗര  ആശയയ ആകവശവയ പ്രതസ്പീകയയ
നല്കേനിയ  വസ്ഥാക്കുകേളസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഒരു  ഗചെറനിയ
ആവശവതനിനസ്റ്റ് പലതവണ സര്ക്കസ്ഥാര് ആഫസ്പീസുകേള് കേയറനിയനിറങ്ങനി നനിരസ്ഥാശരസ്ഥാകുന
ഹതഭസ്ഥാഗവഗരപ്പറനി  നമുക്കറനിയസ്ഥായ.  അവരുഗട  ദയനസ്പീയ  ചെനിതയ  മുഖവമനനിയഗട
മനസനിലണസ്ഥാക്കനിയ ചെലനമസ്ഥാണസ്റ്റ് ആ പ്രസയഗയ എനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന കേരുതുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   നസ്ഥായ
ഉണസ്ഥാക്കുന  നനിയമവയ  ഭരണസ്ഥാധനികേസ്ഥാരനികേളുഗട  ആത്മസ്ഥാര്ത്ഥതയയ  സമൂഹയ  ആഗ്രഹനിക്കുന
മസ്ഥാറങ്ങള്  നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാക്കുനനില  എനതസ്റ്റ്  വളഗര  ഗസൗരവമസ്ഥായനി
എടുകക്കണ വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കസ്ഥാര് ആഫസ്പീസുകേളുഗട പനിടനിപ്പുകകേടസ്റ്റ് കേസ്ഥാരണയ ജേനയ
അപകേടകേരമസ്ഥായ  പരനിഹസ്ഥാര മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള് കതടസ്ഥാന നനിര്ബനനിതരസ്ഥാകുന സസ്ഥാഹചെരവയ
നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് ആവര്തനിച്ചുവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. സസ്ഥായകുടനി എഗനസ്ഥാരസ്ഥാള്  ഗപകടസ്ഥാള് ഒഴനിച്ചസ്റ്റ്
ഗവളറട വനികലജേസ്റ്റ് ആഫസ്പീസനിനസ്റ്റ് തസ്പീയനിടസ്ഥാന ശമനിച്ച സയഭവയ രസ്ഥാജേവത്തുതഗന വലനിയ
ചെര്ച്ചയസ്ഥായനി. വര്ഷങ്ങകളസ്ഥാളയ വനികലജേസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസനില് കേയറനിയനിറങ്ങനിയനിട്ടുയ വസ്തുവനിഗന
കപസ്ഥാക്കുവരവസ്റ്റ്  നടക്കസ്ഥാതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്ഥായനിരുന  ആ  കേടുയഗഗകേ  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.
ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  ഗചെലവസ്റ്റ്  ഗഗവകുനതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ഗനയ്യസ്ഥാറനിനകേര  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്
ഓഫസ്പീസനിലയ  സമസ്ഥാനമസ്ഥായ  ആകമണതനിനസ്റ്റ്  ശമയ  ഉണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്
ജേനിലയനിഗല  ഗചെമകനസ്ഥാടസ്റ്റ്  വനികലജേസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസനില്  നസ്ഥാടനിഗന  നടുക്കനിയ  കേര്ഷകേഗന
ആത്മഹതവ  ഇസൗ  അടുത  കേസ്ഥാലതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  പ്രതനികഷധനിക്കുനവരുഗട
മസ്ഥാനസനികേസ്ഥാവസഗയ പരനിഹസനിച്ചസ്റ്റ് രകഗപ്പടസ്ഥാന ശമനിക്കുകമസ്ഥാഴുയ നമ്മുഗട സര്ക്കസ്ഥാര്
ആഫസ്പീസുകേള്  ജേനങ്ങളുഗട  കമഗയ  അകങ്ങയറയ  പരസ്പീകനിക്കുനഗവന  വസ്തുത
നമുക്കസ്റ്റ്  ഒരനിക്കലയ  മറച്ചുവയവസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കനില.  നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനഗത  എലസ്ഥാ
ആളുകേളുയ  കമയനിലസ്ഥാതവരസ്ഥാഗണങനില്  ഓകരസ്ഥാ  ദനിവസവയ  നനിരവധനി  സര്ക്കസ്ഥാര്
ആഫസ്പീസുകേളുഗട മുമനില് കൂടആത്മഹതവ ഉണസ്ഥാവകേയയ കകേരളയ ജേനവസ്ഥാസമനിലസ്ഥാത
ഒരു നസ്ഥാടസ്ഥായനി മസ്ഥാറുകേയയ ഗചെയമസ്ഥായനിരുന. 2012  നവയബര്  1-നസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേരളതനില്
കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ നനിയമയ നനിലവനില് വനതസ്റ്റ്.  ഇകതസ്ഥാഗട കകേരളയ സദ്ഭരണതനിഗന
പറുദസ്പീസയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുഗമനസ്റ്റ്  നമ്മഗളലസ്ഥായ  ആഗ്രഹനിച്ചു.  പഗക  ഇസൗ  നനിയമയ  ഇതുവഗരയയ
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ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  നടപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിഞനിടനില.  നനിശ്ചനിത  സമയതനിനുളനില്
കസവനയ  നല്കേനിയനിഗലങനില് ഉതരവസ്ഥാദഗപ്പട  ഉകദവസ്ഥാഗസരനില്നനിനയ പനിഴ  ഇസൗടസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ
അച്ചടക്ക  നടപടനിക്കസ്റ്റ്  വനികധയനസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  വവവസയള  നനിയമമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  ഈ  നനിയമയ
നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷയ  എത  ഉകദവസ്ഥാഗസര്  നടപടനിക്കസ്റ്റ്  വനികധയമസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്;
ഒരു ഉകദവസ്ഥാഗസനകപസ്ഥാലയ ഈ നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ നടപടനിക്കസ്റ്റ് വനികധയമസ്ഥായനിടനിഗലങനില്
അതസ്റ്റ് ഈ കസവനതനിഗന മഹനിമ ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാകണസ്ഥാ';  എന എഗന 24-10-2016-ഗല
നനിയമസഭയനിഗല  കചെസ്ഥാദവതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനി  നല്കേനിയ  ഉതരയ
'ഏഗതങനിലയ  ഉകദവസ്ഥാഗസര്ഗക്കതനിഗര  നടപടനി  എടുതതസ്ഥായനി  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായനിടനില'
എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുകപസ്ഥാഗല  'ഒരു  ഉകദവസ്ഥാഗസനകപസ്ഥാലയ  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ
നടപടനിക്കസ്റ്റ് വനികധയമസ്ഥായനിടനിഗലങനില് അതസ്റ്റ് കസവനതനിന ഗുണമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് കേരുതസ്ഥാകമസ്ഥാ' എന
എഗന  25-4-2017-ഗല കചെസ്ഥാദവതനിനസ്റ്റ്   കേനിടനിയ ഉതരയ  'അഗത'  എനസ്ഥായനിരുന.
അതനിഗന  അര്ത്ഥയ  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  നനിയമതനിഗന  ഗുണയ  കകേരളതനിഗല  ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
അനുഭവനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയന എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പകക ആനുകേസ്ഥാലനികേ സയഭവ വനികേസ്ഥാസങ്ങള്
ഗതളനിയനിക്കുനതസ്റ്റ്  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  നനിയമയ  ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ഗുണവയ
ലഭനിക്കുനനില എനസ്ഥാണസ്റ്റ്. കേര്ണ്ണസ്ഥാടകേയനില് 2014-ല് ആണസ്റ്റ് കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ നനിയമയ
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  കസവനയ ലഭനിക്കസ്ഥാന തസ്ഥാമസനിച്ചതനിനസ്റ്റ് ആ സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  400-ല്
അധനികേയ  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹസ്ഥാരയ  ഗകേസ്ഥാടുത്തു.  കേര്ണ്ണസ്ഥാടകേയയ  രസ്ഥാജേസസ്ഥാനുയ
വനിജേയകേരമസ്ഥായനി  നടപ്പസ്ഥാക്കനിയ  നനിയമയ  കകേരളതനില്  ഫലപ്രദമസ്ഥാകേസ്ഥാതതനിനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരണയ
നനിയമയ ലയഘനിക്കുന ഉകദവസ്ഥാഗസര്ഗക്കതനിഗര നടപടനിഗയടുക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാതതു
ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാഗണന  കേസ്ഥാരവയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനിയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതസ്ഥാന
ഞസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗസകകടറനിയറനില്  തസ്പീരുമസ്ഥാനമസ്ഥാകേസ്ഥാഗത  ഗകേടനിക്കനിടക്കുന
ഫയലകേഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് 29-5-2017-നസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന നനിയമസഭയനില് ഒരു കചെസ്ഥാദവയ ഉനയനിച്ചനിരുന. ആ
കചെസ്ഥാദവതനിനസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കേനിടനിയ മറുപടനി വളഗര ഗഞടനിപ്പനിക്കുനതസ്ഥായനിരുന.  ഓകരസ്ഥാ
വകുപ്പനിലയ തസ്പീര്പ്പസ്റ്റ് കേല്പ്പനിക്കസ്ഥാഗത കേനിടക്കുന ഫയലകേളുഗട എണ്ണയ കകേടസ്ഥാല്  ഗഞടനികപ്പസ്ഥാകുയ.
കൃഷനി വകുപ്പനില് 5,159 ഫയലകേളസ്ഥാണസ്റ്റ് തസ്പീര്പ്പസ്ഥാകേസ്ഥാഗത ഗകേടനിക്കനിടക്കുനതസ്റ്റ്. ഓകരസ്ഥാ വകുപ്പനിലയ
അയ്യസ്ഥായനിരതനിലധനികേയ  ഫയലകേള്  ഇങ്ങഗന  ഗകേടനിക്കനിടക്കുന.  അയ്യസ്ഥായനിരയ,  രണസ്ഥായനിരയ,
ആയനിരയ എനനിങ്ങഗന ധനകേസ്ഥാരവ വകുപ്പനില് 19000 ഫയലകേളസ്ഥാണസ്റ്റ് തസ്പീര്പ്പസ്ഥാകേസ്ഥാഗത
കേനിടക്കുനതസ്റ്റ്.  'ഒരു  ഉകദവസ്ഥാഗസനകപസ്ഥാലയ  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ  നടപടനിക്കസ്റ്റ്
വനികധയമസ്ഥായനിടനിഗലങനില്  അതസ്റ്റ്  കസവനതനിഗന  ഗുണമസ്ഥാകണസ്ഥാ  എനസ്റ്റ്  കേരുതസ്ഥാകമസ്ഥാ'
എനതനിനസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കേനിടനിയ ഉതരയ  'അഗത'  എനസ്ഥാഗണങനില് ഗസകകടറനിയറനില്
തസ്പീര്പ്പസ്ഥാകേസ്ഥാഗത ഗകേടനിക്കനിടക്കുന ഫയലകേളുഗട എണ്ണയ കേസ്ഥാണുകമസ്ഥാള് ആ ഉതരയ
ശരനിയഗലനസ്റ്റ് പറകയണനി വനതനില് എനനിക്കസ്റ്റ് വളഗര കഖദമുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കസ്ഥാര് ആഫസ്പീസുകേളുഗട
കേസ്ഥാരവകമത  ഉറപ്പുവരുത്തുഗമന  വസ്ഥാഗസ്ഥാനയ  നനിരന്തരയ  പുതുക്കുന  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മുഖവമനനി  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  നനിയമതനിനസ്റ്റ്  പലയ  നഖവയ  നല്കേസ്ഥാനുള  കഭദഗതനികേള്ക്കസ്റ്റ്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനപുരസരയ അഭവര്ത്ഥനിക്കുവസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.
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മുഖവമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി വനിജേയന):  സര്,  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ  അയഗയ  പ്രകേടനിപ്പനിച്ച  ഉത്കേണ്ഠ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി  നനിരസ്ഥാകേരനികക്കണ
ഒനല. ഒസൗകദവസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായനി ലഭനിക്കുന മറുപടനികേളുയ നമ്മുഗട അനുഭവങ്ങളുയ തമ്മനിലള
വവതവസ്ഥാസമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ അയഗയ ഇവനിഗട ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന ശമനിച്ചതസ്റ്റ്.
നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  നനിയമയ  നനിലവനില്വനതസ്റ്റ്  കസവനയ
ലഭനികക്കണവരുഗട  അവകേസ്ഥാശങ്ങള്  സയരകനിക്കുനതനിനുകവണനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണതയനികലയസ്റ്റ്  എതനിക്കസ്ഥാനുള  ശമമസ്ഥാണസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  നടതനി
ഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ നനിയമതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനിലള പ്രവര്തനങ്ങളുഗട
വനിലയനിരുതല്  നടത്തുനതനിനസ്ഥായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേഗള  ഏകകേസ്ഥാപനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്  ഓണ്ഗഗലന
കമസ്ഥാണനിററനിയഗസ്റ്റ്  സയവനിധസ്ഥാനയ  നടപ്പസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഗഎ.എയ.ജേനി. ഡയറകഗറ  ചുമതല
ഗപ്പടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ നനിയമയ ഗപസ്ഥാതുസമൂഹതനിനസ്റ്റ് ഗുണകേരമസ്ഥാകുന
വനിധതനില് നടപ്പസ്ഥാക്കുനതനിനുള നടപടനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ് സര്ക്കസ്ഥാര് സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേ.  എലസ്ഥാ
പരസ്ഥാതനികേള്ക്കുയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുയ  30  ദനിവസതനിനകേയ സര്ക്കസ്ഥാര് തലതനില് തസ്പീര്പ്പുണസ്ഥാക്കുകേ
എനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  നയയ.  ഇതസ്റ്റ്  അകരസ്ഥാര്ത്ഥതനില്  പ്രസ്ഥാവര്തനികേമസ്ഥാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള്  തുടര്നസ്റ്റ്  സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതുമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  കൂടുതല്  കേര്ക്കശമസ്ഥായ  സമസ്പീപനയ  ഉണസ്ഥാകേണയ  എനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ
അയഗയ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതനില് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാന കേസ്ഥാരവയ.  അതനികനസ്ഥാടുയ സര്ക്കസ്ഥാരനിനസ്റ്റ്
വനികയസ്ഥാജേനിപ്പനില.

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്:  സര്,  കസവനയ  ലഭനികക്കണ  ആളുകേളുഗട
അവകേസ്ഥാശയ  സയരകനിക്കുനതനിനുകവണനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമഗമനസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മുഖവമനനി  പറഞ്ഞു.  അതസ്റ്റ്  നൂറസ്റ്റ്  ശതമസ്ഥാനയ  ശരനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇനഗല   സഭയനില്
പടനികേജേസ്ഥാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനികേളുഗട  ഉനമനഗത  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു
കചെസ്ഥാദവമുണസ്ഥായനിരുന.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  റവനക  വകുപ്പുമനനിയഗട  മണ്ഡലതനില്
കേസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡസ്റ്റ്  കേസ്ഥാഞങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാളനിച്ചസ്ഥാലനില്  മസ്ഥാവനിലന  സമുദസ്ഥായതനില്ഗപ്പട
ബനികനഷസ്റ്റ് ബസ്ഥാലഗന കേഥ നമുഗക്കലസ്ഥാവര്ക്കുയ അറനിയസ്ഥായ. ആ വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനിക്കസ്റ്റ് ലണന
സ്കൂള് ഓഫസ്റ്റ്  ഇക്കകണസ്ഥാമനികനില് പ്രകവശനയ ലഭനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് ധനസഹസ്ഥായയ നല്കുന
കേസ്ഥാരവതനില് ഉകദവസ്ഥാഗസര് വളഗരയധനികേയ കുരുക്കനിട്ടു.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട പടനികേജേസ്ഥാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുമനനി തസ്ഥാല്പ്പരവഗമടുതസ്റ്റ്  ആ കുടനിക്കസ്റ്റ്  ഒനര ലകയ
രൂപ അനുവദനിച്ചു.  അതനിനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന മനനിഗയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ പണവയ
കൂട്ടുകേസ്ഥാരുയ  അഭഗ്യുദയകേസ്ഥായകനികേളുയ  നല്കേനിയ പണവയ ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബനികനഷസ്റ്റ്
ലണനനിഗലതനിയതസ്റ്റ്.  ഏതസ്ഥാണസ്റ്റ്  5  ലകയ രൂപകയസ്ഥാളയ കേടമസ്ഥായയ വസ്ഥാങ്ങനി.  വയനസ്ഥാടനിഗല ഒരു
ബസ്ഥാങസ്റ്റ്  ഉകദവസ്ഥാഗസനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലണനനികലയള  വനിമസ്ഥാന  ടനിക്കറസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  നമ്മള്
മനസനിലസ്ഥാകക്കണ ഒരു കേസ്ഥാരവയ,  കേഴനിഞ സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന മനനിസഭ 27  ലകയ രൂപ
ഈ  കുടനിക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കണഗമന  തസ്പീരുമസ്ഥാനഗമടുതനിരുന.  ആ  തുകേ  ഇതുവഗര
നല്കേസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാതതസ്റ്റ് ഉകദവസ്ഥാഗസരുഗട ക്രൂരത ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് ഈ  സഭഗയ
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അറനിയനിക്കസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അങ്ങഗനയള  ഉകദവസ്ഥാഗസഗര  ശനികനിക്കസ്ഥാന
കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  നനിയമയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  സസ്ഥാധനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മുഖവമനനിയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുത്തുനതസ്റ്റ്.  അതുകപസ്ഥാഗലതഗന  വനിവരസ്ഥാവകേസ്ഥാശ  നനിയമയ
നടപ്പസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ് നനിരസ്പീകനിക്കസ്ഥാന വനിവരസ്ഥാവകേസ്ഥാശ കേമ്മസ്പീഷണകററണസ്റ്റ്. എനസ്ഥാല്  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ
നനിയമയ നടപ്പസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ് നനിരസ്പീകനിക്കസ്ഥാന നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് ഒരു സയവനിധസ്ഥാനവമനില. ഇ-
ഭരണതനിഗന  സസ്ഥാധവതകേള്  പ്രകയസ്ഥാജേനഗപ്പടുതനി  കേര്ണ്ണസ്ഥാടകേയനില്  ഈ  നനിയമയ
കേസ്ഥാരവകമമസ്ഥായനി നടപ്പനിലസ്ഥാക്കനിവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  അഭവര്ത്ഥനിക്കുവസ്ഥാനുള  മഗറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരവയ,
അങ്ങയഗട സര്ക്കസ്ഥാര് അധനികേസ്ഥാരതനില് വനനിടസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള് ഒരു വര്ഷതനിലധനികേമസ്ഥായനി. വളഗര
കഖദപൂര്വ്വയ അങ്ങഗയ അറനിയനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്,  കേസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡസ്റ്റ് ജേനിലയനില് ഇതുവഗരയയ
വരസ്ഥാത കുകറ മനനിമസ്ഥാരുണസ്റ്റ്.  കേസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഗഡനല ഓകരസ്ഥാ ജേനിലയനിലയ ഓകരസ്ഥാ മനനിയയ ഒരു
മസ്ഥാസയ ഒരു സനിറനിയഗസ്റ്റ് നടതനിയസ്ഥാല് അവനിഗട തസ്പീര്പ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാഗത കേനിടക്കുന ഫയലകേള്
എതയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ ആ ഫയലകേള് വളഗര ഗപഗടനസ്റ്റ് തസ്പീര്പ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ
സഹസ്ഥായകേമസ്ഥാകുയ.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഓകരസ്ഥാ  മനനിയയ  ഒരു  ജേനിലയനില്  ഒരു പ്രസ്ഥാവശവയ
സനിറനിയഗസ്റ്റ്  നടതസ്ഥാനുള സയവനിധസ്ഥാനയ ഉണസ്ഥാക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് വളഗര വനിനയപൂര്വ്വയ
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മുഖവമനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ് അകപകനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജേയന:  സര്,  ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദവങ്ങള്  ഒനനിച്ചസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ
അയഗയ കചെസ്ഥാദനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ലണനനില്കപ്പസ്ഥായ വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനിയഗട കേസ്ഥാരവതനില് അകദ്ദേഹയ
പറഞതുവച്ചസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ. പകക അതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട കേസ്ഥാരവങ്ങള് അകദ്ദേഹയ തഗന
എഴുതനിതരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനയസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥാവകേ.  കസവനസ്ഥാവകേസ്ഥാശ
നനിയമയ നടപ്പസ്ഥാക്കുനതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട കേസ്ഥാരവങ്ങള് കൃതവമസ്ഥായനി നടപ്പസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ
എനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനുള ഒരു സയവനിധസ്ഥാനയ കവണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ്.  അതുയ
ആകലസ്ഥാചെനിക്കസ്ഥാവന  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മനനിമസ്ഥാര്  ഓകരസ്ഥാ  ജേനിലയനിലയ  കപസ്ഥായനി  ഫയല്
തസ്പീര്ക്കുകേ എനപറയനതനികനസ്ഥാടസ്റ്റ് ഗപസ്ഥാതുവനില് സര്ക്കസ്ഥാരനിനസ്റ്റ് കയസ്ഥാജേനിപ്പനില.  അതനിനസ്റ്റ്
ബനഗപ്പട ജേനിലസ്ഥാ ഭരണ വവവസയണസ്റ്റ്. കേളകര്മസ്ഥാര് എലസ്ഥാ തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങളനിലയ
സനിറനിയഗസ്റ്റ് നടതനി ബനഗപ്പട ഫയലകേള് തസ്പീര്പ്പസ്ഥാക്കുന ഒരു നടപടനി പലയനിടത്തുയ
ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് എലസ്ഥായനിടങ്ങളനിലയ നടപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.

11.00 AM]

IV സബ്മനിഷന

(1)  ആദനിവസ്ഥാസനികേളുഗട ആത്മഹതവ

പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഗചെനനിതല  ): സര്,  വളഗര  ഗസൗരവമുള
ഒരു വനിഷയയ  ഇനഗല  സന്ദര്ഭവശസ്ഥാല്  സഭയഗട  ശദ്ധയനില്  വഗനങനിലയ  ഇനസ്റ്റ്
വസ്പീണ്ടുയ  അതസ്റ്റ്  ആവര്തനിക്കസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  നനിര്ബനനിതനസ്ഥാവകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരയ
ജേനിലയനില് പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ് കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷന അതനിര്തനിയനിലണസ്ഥായ ദസ്ഥാരുണമസ്ഥായ സയഭവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് സഭയഗട ശദ്ധയനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്. ഇവനിഗട ഗപരനിങ്ങമല പഞസ്ഥായതനില്ഗപ്പട
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ഞസ്ഥാറനസ്പീലനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേസ്ഥാളനനിയനിലയ  ഗതസ്ഥാടടുത  ഇലഞനിയയ,  ഗചെമനകകേസ്ഥാടസ്റ്റ്,
പനനികയസ്ഥാട്ടുകേടവസ്റ്റ്,  സൂരവകേസ്ഥാന്തനി,  ഈയ്യയകകേസ്ഥാടസ്റ്റ്  എനസ്പീ ആദനിവസ്ഥാസനി  കമഖലകേളനിലയ
കേഴനിഞ 2012 മുതല് 2017 വഗരയള കേസ്ഥാലയളവനില് നസ്ഥാല്പ്പകതസ്ഥാളയ ആദനിവസ്ഥാസനി
ഗചെറുപ്പക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  യവതനികേളുയ  യവസ്ഥാക്കളുയ  ആത്മഹതവ  ഗചെയകേയണസ്ഥായനി.  ഈ  വനിവരയ
ഇനഗല ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ അയഗയ ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമസ്ഥാര് ഇവനിഗട ഉനയനിച്ചു.
ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ  മുഖവമനനിയയ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുമനനിയയ  മറുപടനിയയ  പറഞ്ഞു.
ഗഗവകുകനരയ  ഞസ്ഥാനുയ ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമസ്ഥാറുയ  ശസ്പീ.  ഗകേ.  എസസ്റ്റ്.  ശബരസ്പീനസ്ഥാഥനുയ
ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഗനയ്യസ്ഥാറനിനകേര സനലയ ആ പ്രകദശയ സന്ദര്ശനിക്കു
കേയണസ്ഥായനി.  ഗഞടനിപ്പനിക്കുന വസ്ഥാര്തകേളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് കകേള്ക്കസ്ഥാന കേഴനിഞതസ്റ്റ്.
192  കപരസ്ഥാണസ്റ്റ്  പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ്  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷന  അതനിര്തനിയനില്  2012  മുതല്
ആത്മഹതവ ഗചെയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 2012-ല് 36 പുരുഷനമസ്ഥാരുയ 4 സസ്പീകേളുമടക്കയ 40 കപര്
ആത്മഹതവ ഗചെയ. 2013-ല് 27  പുരുഷനമസ്ഥാരുയ ഒരു സസ്പീയമടക്കയ 28  കപര്. 2014-ല്
35  പുരുഷനമസ്ഥാരുയ  4  സസ്പീകേളുമടക്കയ  39  കപര്.  2015-ല്  37  പുരുഷനമസ്ഥാരുയ  2
സസ്പീകേളുമടക്കയ  39  കപര്. 2016-ല്  22  പുരുഷനമസ്ഥാരുയ  3  സസ്പീകേളുമടക്കയ  25  കപര്.
2017-ല് 19  പുരുഷനമസ്ഥാരുയ  2  സസ്പീകേളുമടക്കയ  21  കപര് ആത്മഹതവ ഗചെയകേയണസ്ഥായനി. 191
കപര് പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ് കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷന അതനിര്തനിയനില് വനിവനിധ കേസ്ഥാരണങ്ങള് ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആത്മഹതവ നടതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനികനക്കസ്ഥാള് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട മഗറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരവയ
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭസ്ഥാഗതനിഗല  ആദനിവസ്ഥാസനികേളസ്ഥായ  43  കപര്  ആത്മഹതവ  ഗചെയഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്
പറയഗപ്പടുനതസ്റ്റ്.  33 കപരുഗട കപരുവനിവരയ എഗന ഗഗകേവശമുണസ്റ്റ്.  Due to illness,
drunkard,  debt,  frustration,  family  matter  ഇങ്ങഗന  പല  കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇഗതലസ്ഥായ  കേസ്ഥാണുകമസ്ഥാള് നമ്മുഗടഗയലസ്ഥായ തല
കുനനികയണ സസ്ഥാഹചെരവമസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരനിച്ചകപ്പസ്ഥാഴുയ,  ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ തനിരുവനന്തപുരയ
ജേനിലയനിഗല ഇസൗ ഒരു  സയഭവയ നമ്മളസ്ഥാരുയ അറനിയസ്ഥാഗതകപസ്ഥായനി.  ഒരു പ്രകദശതസ്റ്റ്
ഇതയയ കൂടുതല് ആളുകേള് വനിവനിധ കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല് ആത്മഹതവ ഗചെയന. അതനില്
തഗന 43-ഒസ്ഥാളയ കപര് ആദനിവസ്ഥാസനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ സയഭവഗത ഗസൗരവകതസ്ഥാടുകൂടനി
കേസ്ഥാണണയ. ആദനിവസ്ഥാസനി സമൂഹയ വളഗര വള്നറബനിളസ്ഥായനിട്ടുള ഒരു സമൂഹമസ്ഥാണസ്റ്റ്. മറ
ജേനവനിഭസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കനിടയനിഗല ആളുകേള് പ്രശ്നങ്ങള് അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുനതുകപസ്ഥാഗല ഇസൗ
സമൂഹതനിനസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിടസ്ഥാന  കേഴനിയകേയനില.  ഗവലവനിളനികേളുയ  പ്രശ്നങ്ങളുയ
അവഗര പലകപ്പസ്ഥാഴുയ ആത്മഹതവയനികലയയ പ്രശ്നങ്ങളനികലയയ നയനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.  ഗകേ.  ബസ്ഥാലന  അവനിടയ  സന്ദര്ശനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ. ഏതസ്ഥാണസ്റ്റ് 8-9 ഊരുകേളനിഗല ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ് ഉണസ്ഥാകുന പ്രശ്നങ്ങഗള കുറനിച്ചസ്റ്റ്
കൃഷ്ണനകേസ്ഥാണനി  എനപറയന  ഏറവയ  മുതനിര്ന  വവക്തനി  എകനസ്ഥാടസ്റ്റ്  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.
അവനിഗട മദവയ മൂലമുണസ്ഥാകുന പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്, നനിരസ്ഥാശയഗട പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്, കേടമുണസ്റ്റ്, അങ്ങഗന
പലതരതനിലള സസ്ഥാമൂഹവ പ്രശ്നങ്ങള് കേസ്ഥാരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആളുകേള് മരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒകര
രസ്പീതനിയനിലള ആത്മഹതവയസ്ഥാണസ്റ്റ് അവനിഗട നടക്കുനതസ്റ്റ്. കൂടുതലയ തൂങ്ങനിമരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഒരു  മരണയ  ഗപസ്ഥാളകലറസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായതസ്റ്റ്,  ഒരസ്ഥാള്  വനിഷയ  കേഴനിച്ചതസ്ഥാണസ്റ്റ്,  ബസ്ഥാക്കനിഗയലസ്ഥായ
തൂങ്ങനിമരണങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗന കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് വളഗര ലസ്ഥാഘവകതസ്ഥാഗടയസ്ഥാണസ്റ്റ് കേണതസ്റ്റ്.
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ഇനഗല ഞങ്ങള് അവനിഗട  ഗചെലനതനിനുമുമസ്റ്റ്   പടനികേജേസ്ഥാതനി  കേമ്മസ്പീഷന മുന ജേഡ്ജേനിയസ്ഥായ
വനിജേയകുമസ്ഥാര് ഉള്ഗപ്പഗടയളവര് അവനിഗട എതനിയനിരുന.  തനിരുവനന്തപുരയ സബസ്റ്റ്
കേളകര്  ദനിവവസ്ഥാ  എസസ്റ്റ്.  അയ്യരുമുണസ്ഥായനിരുന.  അവരുയ  ഇസൗ  കേസ്ഥാരവയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇതയയ  ഉകദവസ്ഥാഗസര്  ഗചെനകപ്പസ്ഥാഴുയ  ഞസ്ഥാന  കപസ്ഥായകപ്പസ്ഥാഴുയ  അവനിഗട  ആഗകേ
ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്  ഒരു എ.എസസ്റ്റ്.ഗഎ.  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ ഹസ്ഥായഗനിയഗസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായതനിഗന
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  മനസനിലസ്ഥായതസ്റ്റ്  വളഗര  shabby  ആയനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഗഗകേകേസ്ഥാരവയ  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില്  ഒരു
ഹസ്ഥായഗനിയഗസ്റ്റ് ഉണസ്ഥായസ്ഥാല് കബസ്ഥാഡനി തസ്ഥാഗഴ ഇറക്കനിയകശഷകമസ്ഥാ കമസ്ഥാര്ച്ചറനിയനില് വകച്ചസ്ഥാ
കഫസ്ഥാകടസ്ഥാ  എടുതസ്റ്റ്  സൂകനിക്കുയ.  ഞസ്ഥാന  അകതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  കപസ്ഥാലസ്പീസനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്
കഫസ്ഥാകടസ്ഥാ ഇഗലന മറുപടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് ലഭനിച്ചതസ്റ്റ്. റവനക ഉകദവസ്ഥാഗസരുഗടകയസ്ഥാ എസ് സനി./
എസ് ടനി.  കേമ്മസ്പീഷഗനകയസ്ഥാ  വനിസനിറസ്റ്റ്  പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ഒരു  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്
ഉകദവസ്ഥാഗസന  കപസ്ഥാലയ  അവനിഗട  വനനില.  ആ  പ്രകദശഗത  സസ്പീകേളുഗട  ഏറവയ
വലനിയ പരസ്ഥാതനി കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് പകടസ്ഥാളനിയഗസ്റ്റ് ഇല, എഗഗകസസ്റ്റ് വകുപ്പനിഗന പ്രവര്തനമനില
സസ്ഥാമൂഹവവനിരുദ്ധ  ശക്തനികേള്  പലതരതനില്  ആദനിവസ്ഥാസനികേഗള  ഉപദവനിക്കുനണസ്റ്റ്,
അതസ്റ്റ്  ശദ്ധനിക്കസ്ഥാന  ആളനില  എഗനസ്ഥാഗക്കയസ്ഥാണസ്റ്റ്.    തമനിഴസ്റ്റ് നസ്ഥാടസ്റ്റ്  കബസ്ഥാര്ഡറനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്
കചെര്നകേനിടക്കുന സലമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മസ്ഥാനസനികേ പ്രശ്നങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ് കൂടുതഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിഞതസ്റ്റ്.  സസ്ഥാമൂഹവമസ്ഥായ  വശങ്ങളുയ  ഉണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ  മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്, ഇതനിഗനപ്പറനി ഒരു പഠനയ നടതനി അവനിടഗത പ്രശ്നങ്ങള്
എന്തസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് കേഗണതനി,  ആവശവമസ്ഥാഗണങനില് അവര്ക്കസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലനിയഗസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കണയ,
അവഗര  കേസ്ഥാരവങ്ങള് പറഞസ്റ്റ് കബസ്ഥാധവഗപ്പടുതണയ.  ഞങ്ങള്  ഇനഗല കപസ്ഥായതസ്റ്റ്
വസ്പീണ എനപറയന കുടനിയഗട വസ്പീടനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗപരനിങ്ങമ്മല ഇക്ബസ്ഥാല് കകേസ്ഥാകളജേനില്
ഫസസ്റ്റ്  ഇയര്  ബനി.എ.-യസ്റ്റ്  പഠനിച്ചനിരുന  കുടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ഗതസ്ഥാടടുതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആദനിവസ്ഥാസനി
ഡനിപ്പസ്ഥാര്ട്ടുഗമനനിഗന കേസ്പീഴനിലള ഞസ്ഥാറനസ്പീലനി സ്കൂള്. പണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന വനിസനിറ നടതനിയനിട്ടുളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഏറവയ നലനനിലയനില് കപസ്ഥാകുന ഒരു സ്കൂളസ്ഥാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട ഉണസ്ഥായനിരനിക്കുന
ഇസൗ  പ്രശ്നതനിഗന സസ്ഥാമൂഹവ പശ്ചസ്ഥാതലവയ  കേസ്ഥാരണങ്ങളുയ  മനസനിലസ്ഥാക്കനി  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി
ഇടഗപടണയ.  ഇനസ്റ്റ്  എലസ്ഥാ  മസ്ഥാധവമങ്ങളുയ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്തനിട്ടുള  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ മനനി അവനിഗട വനിസനിറസ്റ്റ് ഗചെയ്യണയ.  ഇസൗ പ്രശ്നതനിനസ്റ്റ് പരനിഹസ്ഥാരയ
കേഗണതസ്ഥാന  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ  സഹകേരനിക്കസ്ഥാന ഞങ്ങളുയ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കൂടസ്ഥായനി  ഒരു
പരനിഹസ്ഥാരയ കേസ്ഥാണണയ എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന അഭവര്ത്ഥന.

ശസ്പീ  .   ഡനി  .   ഗകേ  .   മുരളനി:  സര്, ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട പ്രതനിപക കനതസ്ഥാവസ്റ്റ് ഇനഗല സന്ദര്ശനിച്ച
പ്രകദശയ  എഗന  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനില്ഗപ്പടതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹയ  അവനിഗട  എതനിയതനിനസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന  നന്ദനി  പ്രകേസ്ഥാശനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹയ  എത്തുന  വനിവരയ  എഗനക്കൂടനി
അറനിയനിച്ചനിരുനഗവങനില് തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ ആ സമയതസ്റ്റ് ഞസ്ഥാനുയ അവനിഗട ഉണസ്ഥാകുമസ്ഥായനിരുന.
അകദ്ദേഹയ കപസ്ഥായ ഇസൗ മരണവസ്പീടനില് ഞസ്ഥാന കനരഗത കപസ്ഥാകുകേയണസ്ഥായനി.  രകകേര്
തസ്ഥാക്കളുകടയയ,  നസ്ഥാട്ടുകേസ്ഥാരുകടയയ  ആശങകേള്  ഗഗടബല്  ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനനികനയയ
കപസ്ഥാലസ്പീസനികനയഗമലസ്ഥായ  അറനിയനിക്കുകേയയ  അതനില്  അവര്  ശദ്ധനിക്കുകേയയ  ഗചെയനണസ്റ്റ്.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട പ്രതനിപക കനതസ്ഥാവസ്റ്റ് മനസനിലസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുന കേണക്കുകേളനില് ചെനില
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വവതവസ്ഥാസങ്ങളുണസ്റ്റ്.  മരണഗപ്പട 33  കപരനില് മുഴുവനകപരുയ ആദനിവസ്ഥാസനികേളല.  അതനില്  27
ആദനിവസ്ഥാസനികേള് മസ്ഥാതകമയള,  കുറച്ചസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിഭസ്ഥാഗക്കസ്ഥാരുമുണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ് പഞസ്ഥായത്തുകേള്
കചെര്നതസ്ഥാണസ്റ്റ്  പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ്  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷന  പ്രകദശയ.  ഇസൗ  പ്രകദശതസ്റ്റ്  ആത്മഹതവസ്ഥാ
പ്രവണത വര്ഷങ്ങളസ്ഥായനി നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ് എനള സതവയ അയഗസ്പീകേരനികക്കണതു
തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആദനിവസ്ഥാസനികേളുയ പടനികേജേസ്ഥാതനി വനിഭസ്ഥാഗതനില്ഗപ്പടവരുമസ്ഥായനി  2012-ല്
40  കപരസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവനിഗട  ആത്മഹതവ  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷതനിനനിടയസ്റ്റ്  രണ്ടു
പഞസ്ഥായത്തുകേളനിലസ്ഥായനി  പ്രസ്തുത  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനപരനിധനിയനില്  192  കപര്   ആത്മഹതവ
ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മദവപസ്ഥാനശസ്പീലയ ഒരു പ്രധസ്ഥാന മരണകേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി വരുനണസ്റ്റ്.  2012-ല്
മരണഗപ്പടവരുഗട  ലനിസനില്  ബഹുഭൂരനിപകയ  കപരുയ  മദവപസ്ഥാനതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്
മരണഗപ്പടവരസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ്  വനകമഖലയസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്  ലഹരനിമരുനനിഗന  വവസ്ഥാപസ്ഥാരവയ
അവനിഗടയഗണനളതസ്റ്റ്  സതവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷയ  ചെനില
നടപടനികേള്  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  എടുക്കുനണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാറനസ്പീലനിക്കസ്റ്റ്  ഗതസ്ഥാടടുതസ്റ്റ്  വനിടനിക്കസ്ഥാവസ്റ്റ്
എനപറയന ഒരു ഊരുകൂടമുണസ്റ്റ്.   യവജേനകകമ കബസ്ഥാര്ഡനിഗന കനതൃതത്വതനില്
അവനിഗട ഒരു കസസ്ഥാര്ട്സസ്റ്റ് കബസ്റ്റ് ആരയഭനിക്കുകേയയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനി ശസ്പീ. എ.സനി.
ഗമസ്ഥായ്തസ്പീന  അവനിടയ  സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ  നടത്തുകേയയ  ഗചെയ.   ഫലപ്രദമസ്ഥായനി
അതനിഗന പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കുനമുണസ്റ്റ്.  ഇനഗല ഗഗടബല് കഡ ആയതനിനസ്ഥാല്
ഗഗടബല് കമഖലയസ്ഥായ ഞസ്ഥാറനസ്പീലനിയനില് സയഘടനിപ്പനിച്ച കബസ്ഥാധവല്ക്കരണ കേവസ്ഥാമസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ ഗചെയ. ഇതരയ ചെനില നടപടനികേള് ഉണസ്ഥായനിട്ടുഗണങനിലയ ഇക്കസ്ഥാരവതനില്
കൂടുതല്  ജേസ്ഥാഗ്രത  പുലര്കതണതസ്റ്റ്  അതവസ്ഥാവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗപസ്ഥാതുവനില്  ആദനിവസ്ഥാസനി
കമഖലകേള്  എനതുകപസ്ഥാഗലതഗന  ഇവനികടയയ  രണ്ടുമൂനസ്റ്റ്  പഞസ്ഥായത്തുകേളനിലസ്ഥായനി
നടക്കുന ഇതരയ പ്രവര്തനങ്ങള് സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ഒരു ജേസ്ഥാഗ്രവതസ്ഥായ പഠനവയ ഇടഗപടലയ
ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ലഹരനി വവസ്ഥാപസ്ഥാരഗത തടസഗപ്പടുത്തുനതനിനസ്റ്റ്  ചെനില പ്രയസ്ഥാസങ്ങള് ഇകപ്പസ്ഥാള്
കനരനികടണനിവരുനണസ്റ്റ്.  വസ്ഥാമനപുരയ  എഗഗകസസ്റ്റ്  കറഞനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായളതസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗപരനിങ്ങമ്മല, പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ്, ഞസ്ഥാറനസ്പീലനി ഉള്ഗപ്പഗടയള പ്രകദശങ്ങള്.  ഏകേകദശയ 35-
40  കേനികലസ്ഥാമസ്പീറര് സഞരനിച്ചസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ ഇസൗ പ്രകദശതസ്റ്റ് എതസ്ഥാന കേഴനിയകേയള.
ആ  എഗഗകസസ്റ്റ്  കറഞസ്റ്റ്  ഗഗബഫര്കക്കറസ്റ്റ്ഗചെയ്തസ്റ്റ്  പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി  ഒരു  കറഞസ്റ്റ്
വകരണ ആവശവകേതയണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ഡനിപ്പസ്ഥാര്ട്ടുഗമനനിഗന സജേസ്പീവ പരനിഗണനയനിലസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  അതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  എടുകക്കണതുണസ്റ്റ്.  പ്രതനിപക
കനതസ്ഥാവസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട വകുപ്പുമനനി പ്രസ്തന്നുത സലയ സന്ദര്ശനിക്കുനതസ്റ്റ്
ഉചെനിതമസ്ഥായനിരനിക്കുയ. അതനിനുകവണ ശദ്ധയണസ്ഥാകേണയ എനകൂടനി ഞസ്ഥാന അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

പടനികേജേസ്ഥാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകകമവയ  നനിയമവയ  സസ്ഥായസ്കൈസ്ഥാരനികേവയ

പസ്ഥാര്ലഗമനറനികേസ്ഥാരവവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഗകേ  .    ബസ്ഥാലന):  സര്,  തനിരുവനന്തപുരയ

ജേനിലയനിഗല  മലകയസ്ഥാര  കമഖലയസ്ഥായ  വസ്ഥാമനപുരയ  അസയബനി  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനില്ഗപ്പട

ഞസ്ഥാറനസ്പീലനി, ഗപരനിങ്ങമ്മല പ്രകദശങ്ങളനിഗല  ആദനിവസ്ഥാസനി വനിഭസ്ഥാഗതനില്ഗപ്പടവരുഗട

ആത്മഹതവ സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട പ്രതനിപക കനതസ്ഥാവയ വസ്ഥാമനപുരയ എയ.എല്.എ.

ശസ്പീ.  ഡനി.  ഗകേ.  മുരളനിയയ  ഉനയനിച്ച  സബ്മനിഷന  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പടതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
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പ്രതനിപകതനിനസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഒരു അടനിയന്തരപ്രകമയമസ്ഥായനി ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന നല സസ്ഥാധവതയള ഒരു

വനിഷയമസ്ഥായനിരുന.  ഇകപ്പസ്ഥാള് മസ്ഥാതമല അഞവര്ഷയ മുമ്പുതഗന ഇതസ്റ്റ്  അടനിയന്തര

പ്രകമയമസ്ഥായനി വകരണതസ്ഥായനിരുന. അടപ്പസ്ഥാടനി പ്രകദശതസ്റ്റ് ഇകത രൂപതനിലള പ്രശ്നങ്ങള് ഉള

സമയതസ്റ്റ്  ഭരണകേകനിയയ  പ്രതനിപകവയ  ശക്തമസ്ഥായനി  പ്രതനികേരനിക്കസ്ഥാനുയ  ഏഗറക്കൂഗറ

പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുയ സഹസ്ഥായനിച്ചതസ്റ്റ്  നനിയമസഭയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   നനിയമസഭയഗട

മുമനില് ആ പ്രശ്നയ വനതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ് ഫലപ്രദമസ്ഥായ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുയ

ആദനിവസ്ഥാസനി കമഖലയനില് ഇനകേസ്ഥാണുന പുകരസ്ഥാഗതനി ശകേവരനിക്കസ്ഥാനുയ സസ്ഥാധനിച്ചതസ്റ്റ്.

ഇസൗ പ്രശ്നയ നനിയമസഭയഗട മുമനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന കേഴനിഞനിലസ്ഥാഗയനളതസ്റ്റ് എലസ്ഥാകപരുകടയയ

വസ്പീഴ്ചയസ്ഥാഗണന ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവനിഗന പരസ്ഥാമര്ശകതസ്ഥാടസ്റ്റ്  പരനിപൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ

കയസ്ഥാജേനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇനഗല കചെസ്ഥാകദവസ്ഥാതരകവളയനില്  ശസ്പീ. എ.പനി. അനനില്കുമസ്ഥാര്,

എയ.എല്.എ.  ആണസ്റ്റ് ഇസൗ വനിഷയയ ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  യഥസ്ഥാര്ത്ഥതനില് ആദനിവസ്ഥാസനി

പടനികേജേസ്ഥാതനി  വനിഭസ്ഥാഗങ്ങളുഗട  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  പ്രശ്നങ്ങളുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട്ടുഗകേസ്ഥാണസ്ഥായനിരുന

ഉപകചെസ്ഥാദവയ.  ആ  സമയതസ്റ്റ്  സസ്ഥാകങതനികേ  കേസ്ഥാരണങ്ങള്  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  മസ്ഥാറനിനനിനനില.

പകേരയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനിയയ  ഞസ്ഥാനുയ  പ്രതനികേരനിച്ചു.  അതനിഗനത്തുടര്നസ്റ്റ്

ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവയ ശസ്പീ.  ഗകേ.  എസസ്റ്റ്.  ശബരനിനസ്ഥാഥന,  ശസ്പീ.  എ.

പനി.  അനനില്കുമസ്ഥാര് എനസ്പീ എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുയ അവനിഗടകപസ്ഥായനി കേസ്ഥാരവങ്ങഗളസ്ഥാഗക്ക

മനസനിലസ്ഥാക്കനി. അതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ് പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവസ്റ്റ് സബ്മനിഷന ഗകേസ്ഥാണ്ടു

വനതസ്റ്റ്.  വസ്തുതസ്ഥാ അകനത്വഷണതനില് ഗനടുമങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ്  ടനി.ഡനി.ഒ.  പരനിധനിയനില് വരുന

പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ്  പഞസ്ഥായതനില് ഉള്ഗപ്പട പ്രസ്തുത പ്രകദശങ്ങളനില്  ആത്മഹതവ ഗചെയ്തവര്

2012 -7, 2013 -4, 2014 -4, 2015 -6, 2016 -6, 2017 -6 എനനിങ്ങഗന ആഗകേ 33

ആത്മഹതവകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  സയഭവനിച്ചതസ്ഥായനി  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  26  കപര്  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭസ്ഥാഗതനിലയ  7  കപര്  പടനികേജേസ്ഥാതനി  വനിഭസ്ഥാഗതനിലയഗപ്പടവരസ്ഥാണസ്റ്റ്.  189  ആത്മഹതവകേള്

ഇക്കസ്ഥാലയളവനില് ഉണസ്ഥായനി എന കേസ്ഥാരവയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്

ഇകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയതഗന  നമ്മള്  മനസനിലസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  പടനികേജേസ്ഥാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭസ്ഥാഗങ്ങളനിഗല  ആത്മഹതവകേള്  36  എണ്ണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകപ്പസ്ഥാള്  പടനികേജേസ്ഥാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭസ്ഥാഗങ്ങഗളയയ ഇതര വനിഭസ്ഥാഗങ്ങഗളയയ ബസ്ഥാധനിക്കുന പ്രശ്നങ്ങള് അവനിഗടയണസ്റ്റ്

എന വസ്തുത നമ്മള് മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.  ഏറവയ ഒടുവനില് ആത്മഹതവഗചെയ്ത വസ്പീണ

കൃഷ്ണന  എന  വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനിനനി  ഞസ്ഥാറനസ്പീലനി  എയ.ആര്.എസസ്റ്റ്.-ല്നനിനയ  പസ സ്റ്റ്ടു

വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസയ  പൂര്തനിയസ്ഥാക്കനി  ഗപരനിങ്ങമല  കകേസ്ഥാകളജേനില്  ഡനിഗ്രനിക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന.

ഇസൗ  കുടനിയഗട  ആത്മഹതവയനികലയസ്റ്റ്  നയനിച്ചതനിഗന  കേസ്ഥാരണയ  പടനികേജേസ്ഥാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗ കേമ്മസ്പീഷന ഇനഗല സലയ സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ് സനിരസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിഗന
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ഉളടക്കയ  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  വവക്തനിഗതവയ

കുടുയബപരവയ  മദവപസ്ഥാനയ  കപസ്ഥാലള  സസ്ഥാമൂഹവപരവമസ്ഥായ  വവതവസ്തങ്ങളസ്ഥായ  വനിഷയങ്ങഗള

തുടര്നസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ ആത്മഹതവകേള് എനസ്റ്റ് വനിലയനിരുതസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എങനിലയ ഒരു

പ്രകദശതസ്റ്റ്  വലനിയ  കതസ്ഥാതനിലള  ആത്മഹതവ വര്ഷങ്ങളസ്ഥായനി  സയഭവനിച്ചു  ഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന

എന  കേസ്ഥാരവയ  നനിസസ്ഥാരമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണസ്ഥാന  നമുക്കസ്റ്റ്  സസ്ഥാധനിക്കനില.   സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന  ശദ്ധയനില്

ഇതരയ  ഗസൗരവകേരമസ്ഥായ ഒരു കേസ്ഥാരവയ ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതനില്  2012  മുതല് മുനസര്ക്കസ്ഥാരനിഗന

കേസ്ഥാലത്തുയ  ഇസൗ  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന  കേസ്ഥാലത്തുയ  ഉകദവസ്ഥാഗസ-ഗപസ്ഥാതുപ്രവര്തകേ-മസ്ഥാധവമ

തലങ്ങളനില് വന ഒരു വസ്പീഴ്ചയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇക്കസ്ഥാരവതനില് സജേസ്പീവമസ്ഥാകേസ്ഥാന നമ്മഗള കപ്രരനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്.

അസത്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേവയ  ദ:ഖകേരവമസ്ഥായ  ഇസൗ  ആത്മഹതവകേളനില്  ഒരു  തരതനിലയ  രസ്ഥാഷസ്പീയയ

കേസ്ഥാണസ്ഥാഗത കമലനില് ആവര്തനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനുള കേര്ശന നടപടനികേള് ഉണസ്ഥാകേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്

സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന നനിലപസ്ഥാടസ്റ്റ്.  അതനിനസ്ഥായനി ഭരണ പ്രതനിപക കഭദഗമകനവ എലസ്ഥാവരുയ

ഒനനിച്ചു  നനില്കക്കണതുണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട

എയ.എല്.എ.-യയ  സൂചെനിപ്പനിച്ചതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  വനിഷയതനിഗന  ഗസൗരവയ

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉള്ഗക്കസ്ഥാളകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വകുപ്പുമനനി  എന നനിലയനില്  മനനിയഗട  കനതൃതത്വതനില്

ഉകദവസ്ഥാഗസ  സയഘയ  സലയ  സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ്  സനിതനിഗതനികേള്  വനിലയനിരുതനി  ആവശവമസ്ഥായ

പരനിഹസ്ഥാര നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുയ.   ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പസ്റ്റ്,  എന.ആര്.എച്ചസ്റ്റ്.എയ.,

സസ്ഥാമൂഹവകകമ വകുപ്പസ്റ്റ്, പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പസ്റ്റ് എനനിവ സയയക്തമസ്ഥായനി ഇസൗ

പ്രകദശഗത  പ്രകതവകേ  കകേസസ്ഥായനി  പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനയ  നടത്തുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ

പ്രകദശഗത പടനികേജേസ്ഥാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ ജേനവനിഭസ്ഥാഗങ്ങളുഗട മസ്ഥാനസനികേവയ ശസ്ഥാരസ്പീരനികേവയ ആയ

ആകരസ്ഥാഗവ സനിതനിഗയ സയബനനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദമസ്ഥായ ഒരു സര്കവ്വയയ ഇതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി

നടത്തുയ.  സയസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന ലഹരനി വനിരുദ്ധ കേവസ്ഥാഗമയനിനനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി

നടക്കുന  വനിമുക്തനി  കേവസ്ഥാഗമയനിനുയ  ഡസ്പീ-അഡനികന  കേവസ്ഥാഗമയനിനുകേളുയ  ഇസൗ

പഞസ്ഥായതനിഗല എലസ്ഥാ വസ്ഥാര്ഡുകേളനിലയ സമസ്പീപ പ്രകദശങ്ങളനിഗല പഞസ്ഥായത്തുകേളനിലയ

നടത്തുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്. പസ്ഥാകലസ്ഥാടസ്റ്റ് പഞസ്ഥായതനിഗല എലസ്ഥാ ഉസൗരുകേളുയ വസ്പീടുകേളുയ സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ്

ലഹരനി  വനിരുദ്ധ പ്രചെരണവയ  കബസ്ഥാധവത്കേരണവയ  സയഘടനിപ്പനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.   പ്രകദശഗത

തനിതല പഞസ്ഥായത്തുകേളുഗട  സഹകേരണവയ  ഇക്കസ്ഥാരവങ്ങളനില് ഉറപ്പുവരുത്തുയ.  പ്രകദശഗത

പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  ഒരു  ഡസ്പീ-അഡനികന  ഗസനര്  പ്രവര്തനകമമസ്ഥാക്കുയ.  ഇസൗ

പ്രവര്തനങ്ങളുഗട ഏകകേസ്ഥാപനയ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പസ്റ്റ് ഡയറകര് കനരനിടസ്റ്റ്

നടത്തുയ.  2012-ല്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഗമനല്  ഗഹല്തസ്റ്റ്  അകതസ്ഥാറനിറനി  പബനിഷസ്റ്റ്  ഗചെയ്തനിട്ടുള

സൂയനിഗഗസഡനിഗനക്കുറനിച്ചുള  ഒരു  കേണക്കുണസ്റ്റ്.  അതനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  സുയനിശസഡസ്റ്റ്

നടനതസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാലതസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഒരു ലകതനില്  49  കപരസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവനിഗട  ആത്മഹതവ



സബ്മനിഷന 429

ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  41  ആണസ്റ്റ്.  ആത്മഹതവയഗട  കേസ്ഥാരവതനില്

ഗകേസ്ഥാലവയ തനിരുവനന്തപുരവയ ഒകര നനിരക്കനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പകക തനിരുവനന്തപുരതനിഗന

പ്രകതവകേത ആത്മഹതവസ്ഥാനനിരക്കസ്റ്റ് കൂടനി വരുന എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്. 1995-ല് ഇതസ്റ്റ് ഒരു

ലകതനില്  17  ആയനിരുന്നൂഗവങനില്  2012-ല്  അതസ്റ്റ്  42-ല് എതനിനനില്ക്കുന.

ആത്മഹതവസ്ഥാ  നനിരക്കസ്റ്റ്  കകേരളതനില് ഏറവയ  കൂടുനതസ്റ്റ്  ഇസൗ ജേനിലകേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഗകേസ്ഥാലത്തുയ

കനരകത സൂചെനിപ്പനിച്ച കപസ്ഥാലള പ്രശ്നങ്ങളുണസ്ഥാകേസ്ഥായ. അഗതസ്ഥാനയ നമ്മുഗട ശദ്ധയനില്

ഗപ്പടനിടനില. തനിരുവനന്തപുരഗത കേസ്ഥാരവങ്ങള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് നമ്മുഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടതസ്റ്റ്.

ഇതസ്റ്റ്  വളഗര  ഗസൗരവമസ്ഥായ  പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  സയഭവങ്ങള്  നടന  സലങ്ങളനില്

കപസ്ഥായതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനവരസ്ഥായ  പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവനികനയയ  എയ.എല്.എ.മസ്ഥാകരയയ

ഇസൗ പ്രശ്നയ ഗവണ്ഗമനനിഗന സജേസ്പീവ ശദ്ധയനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതനിനസ്റ്റ്  സഹസ്ഥായനിച്ച

ആ പ്രകദശഗത എയ.എല്.എ.-കയയയ അഭനിനന്ദനിക്കുന. സമയബനനിതമസ്ഥായനി ഇസൗ

കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കുനതനിനുള  ശക്തമസ്ഥായ  ഇടഗപടല്  ഗവണ്ഗമനനിഗന

ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനമുണസ്ഥാകുയ എനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന സഭഗയ അറനിയനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

(2)  ഗതസ്ഥാണനിമുതലസ്ഥായനി പനിടനിഗച്ചടുത വസ്ഥാഹനങ്ങള് നസ്പീക്കയ ഗചെയ്യല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷയസസ്പീര്:  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനിയഗട  കനതൃതത്വതനില്
കകേരളതനില്  വലനിയ  രസ്പീതനിയനിലള വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്  കനതൃതത്വയ
ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ്. നവകകേരള  മനിഷന  അതനില്  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ഒരു  കേര്മ്മ
പദ്ധതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ  നവകകേരള  മനിഷനനില്  തഗനയള  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷന
ഉസൗനല്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ്  ഗഗജേവ  കൃഷനികയസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ  മസ്ഥാലനിനവ  സയസ്കൈരണഗത
കുറനിച്ചുകൂടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇനലഗത  മുഖവധസ്ഥാരസ്ഥാ  പതയ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ്
സസ്ഥാനനികടഷനനില് ഒനസ്ഥായ സസ്ഥാനതസ്റ്റ് നനില്ക്കുന സയസസ്ഥാനയ കകേരളമസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എനസ്ഥാല് ഇനസ്റ്റ് നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് ഒരു കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷന ഉണസ്റ്റ്,  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്
ഒസ്ഥാഫസ്പീസസ്റ്റ് ഉണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് കേഗണതസ്ഥാന ലസ്ഥാനസ്റ്റ് മസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായനി നമ്മള് പറയനതസ്റ്റ് നനിങ്ങള്
ഏഗതങനിലയ  ഒരു  ടസൗണനികലയസ്റ്റ്  പ്രകവശനിച്ചസ്ഥാല്  തുരുമനിച്ച,  വസ്പീലനിലസ്ഥാത  കുകറ
വസ്ഥാഹനങ്ങഗള ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ് കേണസ്ഥാല് നനിങ്ങള് മനസനിലസ്ഥാക്കണയ അവനിഗട ഒരു കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷനുയ  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസുയ  ഉണസ്റ്റ്  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  ഗതസ്ഥാണനി
മുതലസ്ഥായയ അലസ്ഥാഗതയയ ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ വസ്ഥാഹനങ്ങള് കപസ്ഥാലസ്പീസുയ റവനക അധനികേസ്ഥാരനികേളുയ
മറസ്റ്റ് ഉകദവസ്ഥാഗസരുയ പനിടനിഗച്ചടുക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതരതനില് പനിടനിഗച്ചടുത വസ്ഥാഹനങ്ങള്
പലകപ്പസ്ഥാഴുയ കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനനിലയ പരനിസരത്തുമസ്ഥാണസ്റ്റ് സൂകനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷന  പരനിസരതസ്റ്റ്  സൂകനിച്ചതസ്റ്റ്  പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷഗന  ഗമയനിന  കറസ്ഥാഡനികലയസ്റ്റ്
മസ്ഥാറുയ.   ഇങ്ങഗന വര്ഷങ്ങളസ്ഥായനി  സൂകനിക്കുന ഇസൗ ഗതസ്ഥാണനിമുതലകേള് തുരുമനിച്ചസ്റ്റ്
ഉപകയസ്ഥാഗശൂനവമസ്ഥായനിമസ്ഥാറനി  അതസ്റ്റ്  ചെനിലയനിടങ്ങളനില്  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനകപസ്ഥാലയ
കേസ്ഥാണസ്ഥാന  പറസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരവയ  സൃഷനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷന
ജേനകേസ്പീയ കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനസ്ഥായനി  പ്രവര്തനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്
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കസഷനനില് ആവലസ്ഥാതനി പറയസ്ഥാന ഗചെലനയസ്ഥാള്ക്കസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്  ഗപഗടനസ്റ്റ് കേസ്ഥാണുകമസ്ഥാള്
തഗന  പ്രയസ്ഥാസയ  അനുഭവഗപ്പടുയ,  അവനിഗട  ഒരു  ഭസ്പീതനിജേനകേമസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചെരവയ
സൃഷനിക്കഗപ്പടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ആ ഭസ്പീതനികയസ്ഥാഗടയസ്ഥാണസ്റ്റ് അയസ്ഥാള് അവനിഗട പ്രകവശനിക്കുനതസ്റ്റ്.
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്  മുമനിലള ഇസൗ  വസ്ഥാഹനക്കൂടയ  ഒരു ഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  റവനക  കലസ്ഥാസസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥാക്കുന,  മഗറസ്ഥാരു  ഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  സസ്ഥാമതനികേ  നഷയ  വവക്തനിക്കുയ  ഉണസ്ഥാക്കുനണസ്റ്റ്.
ഇതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഒരു  പ്രതനിവനിധനി  കേഗണതണയ.  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസനിനസ്റ്റ്
മുമനിലസ്ഥാഗണങനില് പൂഴനിയടങ്ങനിയനിരനിക്കുന കലസ്ഥാറനി ഉള്ഗപ്പഗട ഇങ്ങഗന സൂകനിക്കുന.
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനസ്റ്റ് മുമനിലയ തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസനിനസ്റ്റ് മുമനിലയ ഇങ്ങഗന പനിടനിക്കഗപ്പട
വസ്ഥാഹനങ്ങളുയ  അപകേടതനില്ഗപ്പട  വസ്ഥാഹനങ്ങളുയ  ഉകപകനിച്ചസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുന  വസ്ഥാഹനങ്ങളുയ
കേനിടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനു  മുമനിലള വസ്ഥാഹനങ്ങള്  ഗകേസ്ഥാതുകേസ്റ്റ്  ഉള്ഗപ്പഗടയള
ജേസ്പീവനികേള്ക്കസ്റ്റ്  വളരസ്ഥാനുള  അവസരയ  ഒരുക്കനിഗക്കസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാഗണങനില്  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്
ഓഫസ്പീസനിനസ്റ്റ്  മുമനിലള  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ  ആനനി-കസസ്ഥാഷവല്  എലഗമനസ്റ്റ്സനിഗന
കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടങ്ങളനില് സനവയസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് മദവപസ്ഥാനയ തുടങ്ങനിയ
സസ്ഥാമൂഹവ വനിരുദ്ധ പ്രവര്തനങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ് നടക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിഗനസ്ഥാരു പരനിഹസ്ഥാരയ കേഗണതണയ.
ഇതസ്റ്റ് ഏഗതങനിലയ ഒരു സലതസ്റ്റ് മസ്ഥാതമുള വനിഷയമല.  സയസസ്ഥാനഗതമസ്ഥാടുമുള
വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗതസ്ഥാണനിമുതലസ്ഥായനി  പനിടനിച്ച  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  തുരുമനിച്ചസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുന,
അങ്ങഗനയസ്ഥാകേസ്ഥാഗത തഗന സര്ക്കസ്ഥാരനിനസ്റ്റ് പനിടനിഗച്ചടുതസ്റ്റ് ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചുകൂകട? ഇതനിനസ്ഥായനി എന്തസ്റ്റ്
മസ്ഥാര്ഗ്ഗമസ്ഥാണുളതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് വളഗര ഗസൗരവമസ്ഥായനി ഇസൗ സഭ ചെര്ച്ച ഗചെയ്യണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  കലലയ  വനിളനിക്കസ്ഥാന  പറകമസ്ഥാ,  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്
സസ്ഥാമതനികേ പ്രതനിസനനിയളകപ്പസ്ഥാള് സര്ക്കസ്ഥാരനിനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ് പനിടനിഗച്ചടുതസ്റ്റ് സര്ക്കസ്ഥാര്
ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനകേള്ക്കസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ എഗനലസ്ഥാമുള കേസ്ഥാരവങ്ങള് ചെനിന്തനിക്കണയ.
ഇതനിനസ്ഥായനി നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ അനനിവസ്ഥാരവഗമങനില് അങ്ങഗന ഗചെയ്യണയ. അഗലങനില് സസ്ഥാപ്പസ്റ്റ്
ഗമറലസ്ഥായനി ഇതസ്റ്റ് വനില്ക്കസ്ഥാന കേഴനിയഗമങനില് അങ്ങഗന ഗചെയ്യണയ.  സസ്ഥാപ്പസ്റ്റ് ഗമറലനിനസ്റ്റ്
ഇന്തവയകേത്തുയ  പുറത്തുയ  നല  വനിലയണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഗന  പനിടനിഗച്ചടുതസ്റ്റ്  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷനനിലയ തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസനിലയ സൂകനിച്ച വസ്ഥാഹനങ്ങളുഗട വസ്പീല് ഉള്ഗപ്പഗട പല
ഗസയര്പസ്ഥാര്ട്സുകേളുയ  കമസ്ഥാഷനിച്ചസ്റ്റ്  വനില്ക്കുന ഗ്രൂപ്പുകേളുയ  കകേരളതനില്  സജേസ്പീവമസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ ഉള്ഗപ്പഗടയള കേസ്ഥാരവങ്ങളനിലൂഗട ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയകമസ്ഥാ
എനസ്റ്റ് ചെനിന്തനിക്കണയ.  ഇതനിനുള അടനിയന്തര പരനിഹസ്ഥാരയ സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന ഭസ്ഥാഗത്തു
നനിനയ ഉണസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

മുഖവമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജേയന):  സര്,  നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
നനിലനനില്ക്കുന  ഗസൗരവമസ്ഥാഗയസ്ഥാരു  പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗയ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതസ്റ്റ്.
സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് വനിവനിധ കുറകൃതവങ്ങളനിലയ  അബ്കേസ്ഥാരനി  കകേസ്സുകേള്, Protection of
River  Banks  and  Regulation  of  Removal  of   Sand  Act,  Essential
Commodities  Act  എനനിവ  പ്രകേസ്ഥാരവയ  പനിടനിഗച്ചടുക്കുന  വസ്ഥാഹനങ്ങളുയ  ഏഗറടുക്കസ്ഥാന
ആളനിലസ്ഥാഗത  ഉകപകനിച്ചനനിലയനില്  കേസ്ഥാണഗപ്പടുന  വസ്ഥാഹനങ്ങളുയ  കകേസസ്റ്റ്  തസ്പീര്പ്പസ്റ്റ്
കേല്പ്പനിക്കുനതുവഗരയയ ചെനിലകപ്പസ്ഥാള് അതനിനുകശഷവയ വനിവനിധ കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷന
പരനിസരങ്ങളനിലയ കറസ്ഥാഡസ്റ്റ്  അരനികേനിലയ സൂകനിച്ചുവരുന.  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില്
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ശകയ  കകേസ്സുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  പനിടനിഗച്ചടുത  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  കകേസ്ഥാടതനിയഗട
ഉതരവനിനുകശഷയ  മസ്ഥാതകമ  ഉടമസര്ക്കസ്റ്റ്  വനിട്ടുനല്കേസ്ഥാന  കേഴനിയകേയള.  അവകേസ്ഥാശനികേള്
ഇലസ്ഥാതവ കകേരള കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് പ്രകേസ്ഥാരയ കലലയ നടത്തുനതനിനസ്റ്റ് പുറകമ Metal
Scrap  Trade  Corporation  Limited   ഇ-ഓകന,  ഓണ്ശലന  എനനിവ  വഴനി
കലലയ  ഗചെയവരുന.  മണല്ക്കടത്തുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  ബനഗപ്പട
റവനക  ഉകദവസ്ഥാഗസനസ്റ്റ്  ശകേമസ്ഥാറനിയകശഷയ  ജേനിലസ്ഥാ  കേളകര്  ഉള്ഗപ്പഗടയള റവനക
അധനികേസ്ഥാരനികേളനില്നനിനസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ് ലഭനിച്ചസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ കപസ്ഥാലസ്പീസനിനസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുകേയള.  ഇതരയ  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  കേഴനിയനനിടകതസ്ഥാളയ
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് വകുപ്പനിനസ്റ്റ് കേസ്പീഴനിലള മറസ്റ്റ് സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ് മസ്ഥാറനിയനിടുനതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുളതുയ  ആയതസ്റ്റ്  നടനവരുനതുമസ്ഥാകുന.  ഇങ്ങഗനയള  വസ്ഥാഹനങ്ങള്ക്കസ്ഥായനി
പസ്ഥാര്ക്കനിയഗസ്റ്റ്  യസ്ഥാര്ഡുകേള് സസ്ഥാപനിക്കുനതനിനുള സര്ക്കസ്ഥാര്  നനിര്കദ്ദേശയ  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കുനതനില്
അതതസ്റ്റ്  ജേനിലസ്ഥാഭരണകൂടയ  ശമനിച്ചുവരുന.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ശഹകക്കസ്ഥാടതനി  2-12-2008-ല്
കമസ്ഥാകടസ്ഥാര് ആകനിഡനസ്റ്റ് ഗകയനിയസസ്റ്റ് ടനിബകണല് അപ്പസ്പീല് പുറഗപ്പടുവനിച്ച ഉതരവനിഗന
അടനിസസ്ഥാനതനില്,  ഇതരതനില്  സൂകനിച്ചുവരുന  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ
കൂടസ്ഥാഗത  ഡനികസസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  എലസ്ഥാ  വകുപ്പുകേള്ക്കുയ  സര്ക്കസ്ഥാര്  നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ ഇക്കസ്ഥാരവയ ഫലപ്രദമസ്ഥായനി നടപ്പസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ് ചെസ്പീഫസ്റ്റ്
ഗസകടറനി ഗചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായയ സയസസ്ഥാന കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കമധസ്ഥാവനി ഉള്ഗപ്പഗട ബനഗപ്പട
വകുപ്പസ്റ്റ്  കമധസ്ഥാവനികേള്  അയഗങ്ങളസ്ഥായമുള  കേമ്മനിറനി  കയസ്ഥാഗയ  കചെര്നസ്റ്റ്  പുകരസ്ഥാഗതനി
വനിലയനിരുതനിവരുന. അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ ഇതനിനസ്റ്റ് ശസ്ഥാശത്വത പരനിഹസ്ഥാരയ കേസ്ഥാണസ്ഥാന ഉതകുയവനിധമുള
നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ നടതസ്ഥാനുള സസ്ഥാധവതയയ പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

(3)  പ്രതനികേളുഗട അറസസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   ഗകേ  .   സനി  .   കജേസ്ഥാസഫസ്റ്റ്: സര്, ആഗസസ്റ്റ് 3-ാം തസ്പീയതനി രസ്ഥാതനി 8.30-ഓടു കൂടനി
കേലവസ്ഥാടസ്റ്റ് വച്ചസ്റ്റ് യൂതസ്റ്റ് കകേസ്ഥാണ്ഗ്രസസ്റ്റ് മണ്ഡലയ പ്രസനിഡനസ്റ്റ് ജേനികനഷനിഗന ഒരു സയഘയ
ഡനിശവ.എഫസ്റ്റ്.ഗഎ.  പ്രവര്തകേര്  ആകമനിച്ചസ്റ്റ്  പരനികക്കല്പ്പനിച്ചു.  ലഹരനി  മരുനസ്റ്റ്  വനില്പ്പന
സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  എശകസസ്റ്റ്  വകുപ്പനിനസ്റ്റ്  പരസ്ഥാതനി  നല്കേനിയതനിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ജേനികനഷനിഗന
ആകമനിച്ചതസ്റ്റ്.  ഇകതത്തുടര്നസ്റ്റ്  അവനിഗട  എതനിയ  ജേനിലസ്ഥാ  കകേസ്ഥാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി
ശവസസ്റ്റ് പ്രസനിഡനസ്റ്റ് മുഹമ്മദസ്റ്റ് ബസ്ഥാത്തൂറനിഗന കനതൃതത്വതനില് രസ്ഥാതനി കേലവസ്ഥാടസ്റ്റ് ടസൗണനില്
പ്രകേടനയ  നടത്തുകേയണസ്ഥായനി.  ആ  പ്രകേടനഗത  സനി.പനി.ഐ(എയ)  കലസ്ഥാക്കല്  കേമ്മനിറനി
ഗസകടറനിയഗട  കനതൃതത്വതനില്  ആആ്രകേമനിച്ചു.  അതനിനസ്ഥാല്  ആ  പ്രകേടനയ  പൂര്തനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിച്ചനില.  അതനിനുകശഷയ രസ്ഥാതനി  10.30-ഓടുകൂടനി മുഹമ്മദസ്റ്റ് ബസ്ഥാത്തൂര് മടങ്ങനികപ്പസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്
അകദ്ദേഹഗത വഴനിക്കുവച്ചസ്റ്റ്  40-ഒസ്ഥാളയ  ആളുകേള് തടഞ്ഞുവച്ചു.  അവനിഗടയയ  സനി.പനി.ഐ(എയ)
കലസ്ഥാക്കല് കേമ്മനിറനി ഗസകടറനി ഉണസ്ഥായനിരുന.  അവനിഗട വച്ചുയ ജേനികനഷനിഗന ആകമനിക്കുകേയയ
കേസ്ഥാറനില്നനിനയ വലനിച്ചസ്റ്റ് പുറതനിടുകേയയ കേസ്ഥാര് തകേര്ക്കുകേയയ ഗചെയ. ഇസൗ സയഭവങ്ങള്
കേഴനിഞസ്റ്റ്  ഒരസ്ഥാഴ്ചയസ്ഥായനിട്ടുയ  കപസ്ഥാലസ്പീസനിഗന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  ഉണസ്ഥാകുനനില.
അങ്ങസ്റ്റ്  എകപ്പസ്ഥാഴുയ  പറയനതസ്റ്റ്  നനിയമയ  നനിയമതനിഗന  വഴനിക്കസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുഗമനയ
അകമങ്ങള്ഗക്കതനിഗര  മുഖയകനസ്ഥാക്കസ്ഥാഗത  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുഗമനമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പകക
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കേണ്ണൂര് ജേനിലയനില് അകമസത്വഭസ്ഥാവമുള പ്രതനികേള് സനി.പനി.ഐ(എയ)  പ്രവര്തകേരസ്ഥാഗണങനില്
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  മടനിച്ചുനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ദയവസ്ഥായനി ഇസൗ നയയ തുടരരുതസ്റ്റ്.  ഇസൗ സയഭവയ
3-ാംതസ്പീയതനി  നടനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്  10-ാം  തസ്പീയതനിയസ്ഥായനി.  ഒരസ്ഥാഴ്ച  കേഴനിഞ്ഞു.  കപസ്ഥാലസ്പീസനിഗന
ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനസ്റ്റ്  നടപടനി ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാതതനിനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരണയ കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിഗല കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്
പ്രവര്തനിക്കുനതസ്റ്റ്  സനി.പനി.ഐ(എയ)  പ്രസ്ഥാകദശനികേ കനതൃതത്വതനിഗന ഒതസ്ഥാശകയസ്ഥാടു
കൂടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇസൗ നടപടനി ശരനിയല. അകമങ്ങഗള നുളനിക്കളയണയ. ഇക്കസ്ഥാരവതനില്
ആവശവമസ്ഥായ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എനനി ക്കസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.

മുഖവമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി വനിജേയന):  സര്,  കേണ്ണൂര് ഇരനിക്കൂര് കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷന പരനിധനിയനില് 3-8-2017-നസ്റ്റ് രസ്ഥാതനിയനിലണസ്ഥായ അകമസയഭവതനില് കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് നസ്ഥാലസ്റ്റ്
കകേസ്സുകേള്  രജേനിസര്  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  അകനത്വഷണയ  നടതനിവരുന.  കകേസ്ഥാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  പ്രവര്തകേനസ്ഥായ
ജേനികനഷനിഗന കദകഹസ്ഥാപദവയ ഏല്പ്പനിച്ചുഗവന പരസ്ഥാതനിയനില്  IPC  341, 323, 324,
34  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേസ്ഥാരയ  കകേഗസടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  പ്രവര്തകേര്
പ്രകേടനയ നടതനി പ്രകകേസ്ഥാപനപരമസ്ഥായ മുദസ്ഥാവസ്ഥാകേവയ വനിളനിച്ചതനിനുയ ഗതസ്ഥാഗത തടസയ
സൃഷനിച്ചതനിനുയ  IPC  143,  145,  283,  149  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേസ്ഥാരവയ
കകേഗസടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ഗഎ.(എയ)  പ്രവര്തകേനസ്ഥായ ഷനിബനിഗന കദകഹസ്ഥാപദവയ
ഏല്പ്പനിച്ചുഗവന പരസ്ഥാതനിയനില്  IPC 143, 147, 148, 341, 323, 324, 149  എനസ്പീ
വകുപ്പുകേള്  പ്രകേസ്ഥാരവയ  കകേഗസടുത്തു.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗയ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച,  മുഹമ്മദസ്റ്റ്
ബസ്ഥാത്തുരനിഗന കദകഹസ്ഥാപദവയ ഏല്പ്പനിച്ചതനിനുയ സഞരനിച്ചനിരുന കേസ്ഥാര് കകേടുവരുതനിയതനിനുയ
IPC  143,  147,  148,  341,  324,  427  308,  149 എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേസ്ഥാരവയ
ഇരനിക്കൂര് കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കകേസ്സുകേഗളടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്. രണസ്റ്റ് കകേസ്സുകേളനില്ഗപ്പട ഏഴസ്റ്റ് പ്രതനികേഗള
അറസസ്റ്റ് ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് കകേസ്സുകേളനിഗല പ്രതനികേഗള കേഗണത്തുനതനിനസ്റ്റ് അകനത്വഷണയ
ഉസൗര്ജ്ജനിതമസ്ഥായനി  നടനവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേസ്സുകേളനില്ഗപ്പട  പ്രതനികേള്ക്കുകനഗര  കേര്ശനമസ്ഥായ
നടപടനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.  അകമങ്ങള് ആവര്തനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
സലത്തുയ പരനിസരത്തുയ നനിരന്തരമസ്ഥായനി കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് പകടസ്ഥാളനിയഗസ്റ്റ് നടതനിവരുനണസ്റ്റ്.
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  ഒരു  രസ്ഥാഷസ്പീയ  പസ്ഥാര്ടനിയഗടയയ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കനില.
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് കപസ്ഥാലസ്പീസനികനതസ്ഥായ രസ്പീതനിയനില് തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് പ്രവര്തനിക്കുകേ.

(4)  ഗകേസ്ഥാച്ചനി ഗമകടസ്ഥാ

ശസ്പീ  .    അനവര്  സസ്ഥാദതസ്റ്റ്:  സര്,  നമ്മുഗട  സത്വപ്ന  പദ്ധതനിയസ്ഥായനിരുന  ഗകേസ്ഥാച്ചനി
ഗമകടസ്ഥാ  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവമസ്ഥായകതസ്ഥാടുകൂടനി  എറണസ്ഥാകുളയ  ജേനിലയനില്നനിനസ്റ്റ്  മസ്ഥാതമല കകേരളതനിഗന
പല ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ ആളുകേള് വനസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാച്ചനി ഗമകടസ്ഥായനില് യസ്ഥാത ഗചെയയ ആസത്വദനിച്ചുയ
നല  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്.  ഗകേസ്ഥാച്ചനി  ഗമകടസ്ഥായനില്  ആലവ  മുതല്
പസ്ഥാലസ്ഥാരനിവടയ വഗര 40 രൂപയസ്ഥാണസ്റ്റ് ചെസ്ഥാര്ജേസ്റ്റ് ഇസൗടസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് സയസസ്ഥാനങ്ങളുമസ്ഥായനി
തസ്ഥാരതമവയ  ഗചെയകമസ്ഥാള്  ചെസ്ഥാര്ജ്ജസ്റ്റ്  തുലവമസ്ഥാഗണനള  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങള്  പറയനഗണങനിലയ
ചെസ്ഥാര്ജ്ജസ്റ്റ്  കൂടുതലസ്ഥാഗണനയ അതസ്റ്റ് കുറച്ചസ്ഥാല് ഗമകടസ്ഥായനിഗല യസ്ഥാതക്കസ്ഥാരുഗട എണ്ണയ
വര്ദ്ധനിക്കുഗമനയ ഗകേസ്ഥാച്ചനി ഗമകടസ്ഥാമസ്ഥാന ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരന അഭനിപ്രസ്ഥായയ കരഖഗപ്പടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഗമകടസ്ഥാ  കേസ്ഥാണസ്ഥാനുള  കേസൗതുകേകതസ്ഥാഗട,  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്  വരുനതുകപസ്ഥാഗല  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
ആളുകേള് ഗമകടസ്ഥായനില് കേയറനി യസ്ഥാത ഗചെയകപസ്ഥാകുനണസ്റ്റ്.  സനിരമസ്ഥായനി ഗമകടസ്ഥായനില്
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യസ്ഥാതക്കസ്ഥാഗര ലഭനിക്കണഗമങനില് ചെസ്ഥാര്ജ്ജസ്റ്റ് കുറയണയ,  അങ്ങഗന ചെസ്ഥാര്ജ്ജസ്റ്റ് കുറച്ചസ്ഥാല്
സത്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായയ  ദസ്പീര്ഘകേസ്ഥാലകതയസ്റ്റ്  നനിശ്ചനിത  വരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാവകേയയ  ഗമകടസ്ഥാ
കൂടുതല്  ലസ്ഥാഭതനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുകേയയ  ഗചെയഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗപസ്ഥാതുകവയള  നനിഗമനയ.
അതനിനുള  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ്  ഒരു  ഗമകടസ്ഥായനിലയ  വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനികേള്ക്കസ്റ്റ്
കേണ്ഗസഷന  സയവനിധസ്ഥാനയ  നനിലവനിലനില.  വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനികേളുയ  വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനി  സയഘടനകേളുയ
ആവശവഗപ്പടുനതുകപസ്ഥാഗല  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കേണ്ഗസഷന  സയവനിധസ്ഥാനയ  ഏര്ഗപ്പടുതനിയസ്ഥാല്
ഗമകടസ്ഥായനില്  ആളുകേളുഗട  എണ്ണയ  വര്ദ്ധനിക്കുകേയയ  കൂടുതല്  ലസ്ഥാഭതനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കുകേയയ ഗചെയയ.  ആലവ മുതല് പസ്ഥാലസ്ഥാരനിവടയ വഗരയസ്ഥാണസ്റ്റ് നനിലവനില് ഗമകടസ്ഥാ
ഓടുനതസ്റ്റ്.  ആലവയനില്നനിനസ്റ്റ് അഗലങനില് ഇടയനനിനസ്റ്റ് ഒരസ്ഥാള് വസ്ഥാഹനയ ഉകപകനിച്ചസ്റ്റ്
ഗമകടസ്ഥായനില് കേയറനി പസ്ഥാലസ്ഥാരനിവടതസ്റ്റ് വരുകമസ്ഥാള് വസ്പീണ്ടുയ സനിറനിയനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന
മഗറസ്ഥാരു വസ്ഥാഹനഗത ആശയനികക്കണ സസ്ഥാഹചെരവമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇനളതസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
എതയയ  ഗപഗടനസ്റ്റ്  പസ്ഥാലസ്ഥാരനിവടത്തുനനിനയ  മഹസ്ഥാരസ്ഥാജേസ്ഥാസസ്റ്റ്  വഗരയള  പണനി
പൂര്തനിയസ്ഥാക്കുകേയയ അതുവഗര ഗമകടസ്ഥാ ഓടനിത്തുടങ്ങസ്ഥാനുള സസ്ഥാഹചെരവഗമസ്ഥാരുക്കുകേയയ കവണയ.
അതനിഗന പണനി എനകതയസ്റ്റ് പൂര്തനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുയ;  മഹസ്ഥാരസ്ഥാജേസ്ഥാസസ്റ്റ് മുതല് കപട
വഗരയള  ഭസ്ഥാഗതനിഗന  നനിര്മ്മസ്ഥാണ  പ്രവൃതനികേള്  ഏതസ്റ്റ്  ഘടതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്;  രണസ്ഥായ
ഘടതനില്  ആലവ-ഗനടുമസ്ഥാകശ്ശേരനി  എയര്കപസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്-അങമസ്ഥാലനി  വഗരയള  ശല ന
നസ്പീടസ്ഥാനുള സസ്ഥാഹചെരവയ  ഉണസ്ഥാക്കണഗമനയ  ഞസ്ഥാന ഇസൗ അവസരതനില് ആവശവഗപ്പടുന.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട അങമസ്ഥാലനി എയ.എല്.എ. ശസ്പീ. കറസ്ഥാജേനി എയ. കജേസ്ഥാണുയ നനിരന്തരമസ്ഥായനി
ഇക്കസ്ഥാരവയ ആവശവഗപ്പടുനണസ്റ്റ്. ഇതനിഗന ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായനി എനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  അടുത ഘടതനില്  അതനിഗന പണനി പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചസ്ഥാന ഗമകടസ്ഥാ
കൂടുതല്  ലസ്ഥാഭകേരമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  സസ്ഥാഹചെരവമുണസ്റ്റ്.  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഇച്ഛേസ്ഥാശക്തനി
കേസ്ഥാണനിക്കുകേയയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മുഖവമനനി initiative  എടുത്തുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കുകേയയ
ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  അഭവര്ത്ഥനിക്കുന.

മുഖവമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജേയന):  സര്,  ബസ്ഥായഗ്ലൂരനിഗല  ഇന്തവന  ഇനസനിറകടസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനനിഗന  സമഗ്രമസ്ഥായ  പഠനതനിനുകശഷമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാച്ചനി  ഗമകടസ്ഥാ
ഗറയനില് ലനിമനിറഡനിഗല യസ്ഥാതസ്ഥാ നനിരക്കുകേള് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ് ഒരു
ഗമകടസ്ഥായനിലയ വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനികേള്ക്കസ്ഥായനി കേണ്ഗസഷന സയവനിധസ്ഥാനയ നനിലവനിലനിഗലനസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗയ  തഗന പറയകേയണസ്ഥായനി.  ആ സസ്ഥാഹചെരവതനില് ഗകേസ്ഥാച്ചനി
ഗമകടസ്ഥായനില് ഗസഷവല് കേണ്ഗസഷന അനുവദനിക്കുന കേസ്ഥാരവയ പരനിഗണനിച്ചനിരുനനില.
ഒനസ്ഥായ  ഘടമസ്ഥായനി  ആലവയനില്നനിനയ  പസ്ഥാലസ്ഥാരനിവടയ  വഗര  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  ആരയഭനിച്ച
ഗമകടസ്ഥായഗട പസ്ഥാലസ്ഥാരനിവടയ മുതല് മഹസ്ഥാരസ്ഥാജേസ്ഥാസസ്റ്റ് വഗരയള നനിര്മ്മസ്ഥാണപ്രവൃതനികേള്
തത്വരനിതഗതനിയനില് പുകരസ്ഥാഗമനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒകകസ്ഥാബര് മസ്ഥാസതനില് ഇതസ്റ്റ് ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങള്ക്കസ്ഥായനി
തുറനഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  കേഴനിയഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവര് വവക്തമസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  മഹസ്ഥാരസ്ഥാജേസ്ഥാസസ്റ്റ്
മുതല്  കപട  വഗരയള  നനിര്മ്മസ്ഥാണപ്രവൃതനികേള്  2019  അവസസ്ഥാനകതസ്ഥാഗട
പൂര്തനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലകവമനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ആലവ മുതല്  അങമസ്ഥാലനി  വഗര  ഗമകടസ്ഥാ
ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുള  മൂനസ്ഥായ  ഘട  പദ്ധതനിയഗട  സസ്ഥാധവതസ്ഥാ  പഠനയ  ഗകേ.എയ.ആര്.എല്.
പൂര്തനിയസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണസ്ഥായ ഘടതനിനുള കകേന്ദ്രസ്ഥാനുമതനി ലഭവമസ്ഥായതനിനുകശഷയ
മസ്ഥാതകമ അങമസ്ഥാലനി വഗര ഗമകടസ്ഥാ ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കുനതസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകൂ.
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(5)  കേടല്ഭനിതനി നനിര്മ്മസ്ഥാണയ

ശസ്പീ  .    ഗകേ  .    കുഞനിരസ്ഥാമന:  സര്,  എഗന നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനിഗല തസ്പീരകദശ
പഞസ്ഥായതസ്ഥായ ഉദമയനിഗല ജേനങ്ങള് അനുഭവനിക്കുന ഒരു പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ബുദ്ധനിമുടസ്റ്റ്
സഭയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  ഇസൗ  സബ്മനിഷന  ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഉദമയനിഗല കേസ്ഥാപ്പനില്-ഗകേസ്ഥാപ്പല് കേടപ്പുറതസ്റ്റ് രൂകമസ്ഥായ കേടലസ്ഥാകമണമസ്ഥാണസ്റ്റ് ജേനങ്ങള്
അനുഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അവര്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന കറസ്ഥാഡസ്റ്റ് ഏതസ്ഥാണസ്റ്റ് കേടഗലടുത അവസയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വസ്പീടുകേള്  ഭസ്പീഷണനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കേടല്ഭനിതനി  നനിര്മ്മനികക്കണതനിഗന  ആവശവകേത
സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  നനിരവധനി  നനികവദനങ്ങള് കേഴനിഞ സര്ക്കസ്ഥാരനിഗനയയ  ഇസൗ സര്ക്കസ്ഥാരനിഗനയയ
കേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന ബനഗപ്പട വകുപ്പനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്. കേടപ്പുറതസ്റ്റ് ഏതസ്ഥാണസ്റ്റ്
1240  മസ്പീറര്  നസ്പീളതനില്  കേടല്ഭനിതനി  നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  8  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയഗട
എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എസനികമറസ്റ്റ് ഭരണസ്ഥാനുമതനിക്കസ്ഥായനി
ബനഗപ്പട  ഉകദവസ്ഥാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  സമര്പ്പനിക്കുകേയയ  അവര്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്
സമര്പ്പനിക്കുകേയയ  ഗചെയഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  ചെനില  സസ്ഥാകങതനികേതത്വയ
പറഞസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ ബജേറനില്  ധനകേസ്ഥാരവ വകുപ്പുമനനി 5
കകേസ്ഥാടനി രൂപ ഇതനിനസ്ഥായനി നസ്പീക്കനിവച്ചനിരുന. അതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് എസനികമറസ്റ്റ്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയകപ്പസ്ഥാള്  8  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയനിലധനികേമസ്ഥായനി  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാഗത  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  അയച്ചതസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.  ആ  നസ്ഥാടനിഗല
ജേനങ്ങള് അനുഭവനിക്കുന ബുദ്ധനിമുടസ്റ്റ്  പറഞസ്ഥാല്  മനസനിലസ്ഥാകേനില, കേണസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ
മനസനിലസ്ഥാകൂ.   ഒരു  ഗ്രസ്ഥാമതനിഗല  ജേനങ്ങള്  മുഴുവന  ഒഴനിഞ്ഞുകപസ്ഥാകകേണ  സനിതനി
വനനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട വകുപ്പുമനനി ഇടഗപടസ്റ്റ്   ആ
നസ്ഥാടനിഗല  ജേനങ്ങഗള  രകനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ്
എഗന സബ്മനിഷന.

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   മസ്ഥാതഗ്യു ടനി  .   കതസ്ഥാമസസ്റ്റ്): സര്, ഉദമ പഞസ്ഥായതനില്
കേസ്ഥാപ്പനില്-ഗകേസ്ഥാപ്പല്  കേടപ്പുറതസ്റ്റ്  സനി.പനി.  കസസ്ഥാണ്  നമര്  2685-നസ്റ്റ്  40  മസ്പീറര്
ഗതക്കുമുതല് 1140 മസ്പീറര് നസ്പീളതനില് കേടല്ഭനിതനി നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി  8 കകേസ്ഥാടനി
രൂപയഗട എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിരുന. എനസ്ഥാല് പ്രസ്തുത എസനികമറസ്റ്റ് വനിശദമസ്ഥായനി
പഠനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  ചെനില  കപസ്ഥാരസ്ഥായകേള്  കേഗണത്തുകേയണസ്ഥായനി.  ശസറനിനനുസരനിച്ചുള
ഡനിശസനസ്ഥായനിരുനനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേഗണതനിയതസ്റ്റ്.  കകേരള  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനില്  കേടല്ഭനിതനി
ഇലസ്ഥാത സലങ്ങളനില് ഗസനടല്  വസ്ഥാടര് ആനസ്റ്റ് പവര് റനിസര്ച്ചസ്റ്റ് കസഷന മുകഖന
പഠനയ  നടതനി  ഡനിശസന  ലഭവമസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയര്  സമര്പ്പനിച്ച
ഗപ്രസ്ഥാകപ്പസ്ഥാസലനികനല്   ചെനില  അധനികേ  വനിവരങ്ങള്  12-6-2017-ല്  കചെസ്ഥാദനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
ഉടന  നല്കേനി  പഠന  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്,  ഡനിശസന  എനനിവ  ലഭവമസ്ഥാക്കനി  ഭരണസ്ഥാനുമതനി
നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള് തത്വരനിതഗപ്പടുത്തുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗല തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനില്
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നനിരന്തരമുണസ്ഥാകുന  കേടലസ്ഥാകമണയ  പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കുന  മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്
നൂതന  കേസ്ഥാഴ്ചപ്പസ്ഥാടസ്റ്റ്  ആവശവമസ്ഥാഗണന  ധസ്ഥാരണയണസ്റ്റ്.  കേടലനില്  കേലസ്റ്റ്ല  ഇടുകേ,  കേടല്ഭനിതനി,
പുലനിമുടസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവ  പരമരസ്ഥാഗതരസ്പീതനിയനില്  ഗചെയ്യസ്ഥാഗത  ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായനി
പരനിഷ്കരനിക്കണഗമനയ പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ് പരനിസനിതനിയമസ്ഥായനി ഇണങ്ങുന തരതനിലസ്ഥാകേണഗമനയ
നനിര്കദ്ദേശയ  വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അനുകയസ്ഥാജേവമസ്ഥായ  കേടലസ്ഥാകമണ  പ്രതനികരസ്ഥാധ  മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്തലതനില്  ഗടകനിക്കല്  കേമ്മനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള
നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  ആ  കേമ്മനിറനിയഗട  നനിര്കദ്ദേശവയ  കേണക്കനിഗലടുക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗയ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച  വനിഷയതനില്  ഭരണസ്ഥാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള
നടപടനി കവഗതനിലസ്ഥാക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്. 

(6)  ഗഎ ആനസ്റ്റ് ഇ.എന.ടനി.ആശുപതനി

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  പരനിയസ്ഥാരയ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ആയര്കവ്വദ കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ്
ആശുപതനിയനില്  സൂപ്പര്  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി  കഹസ്ഥാസനിറല്  ഒഫസ്ഥാല്കമസ്ഥാളജേനിക്കുയ  ഇ.എന.ടനി.-ക്കുയ
അനുവദനിക്കണഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന  സബ്മനിഷന.  ആയര്കവ്വദയ  കലസ്ഥാകേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയസ്റ്റ് ഭസ്ഥാരതയ നല്കേനിയ മഹതസ്ഥായ സയഭസ്ഥാവനയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ആയര്കവ്വദ ശസ്ഥാസതനില്
ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  വനിഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ശസ്ഥാലകേവതന.  ശനിരസസ്റ്റ്,  കേണ്ണസ്റ്റ്,  ഗചെവനി,  മൂക്കസ്റ്റ്,
ഗതസ്ഥാണ തുടങ്ങനിയ അവയങ്ങള്ക്കുണസ്ഥാകുന കരസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഏറവയ  ഫലപ്രദമസ്ഥായ
ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  രസ്പീതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആയര്കവ്വദതനിലളതസ്റ്റ്.  ശനികരസ്ഥാ  കരസ്ഥാഗങ്ങളുഗടയയ  കനത
കരസ്ഥാഗങ്ങളുഗടയയ  ചെനികേനിത്സ  വളഗര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവമര്ഹനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  തനിമനിരയ  മുതല്
പ്രകമഹജേനവ  കനതകരസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കു  വഗര  അത്ഭുതസ്ഥാവഹമസ്ഥായ   ഫലയ  ഉളവസ്ഥാക്കുന
ചെനികേനിത്സസ്ഥാ രസ്പീതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് ആയര്കവ്വദയ.  ആധുനനികേ ചെനികേനിത്സസ്ഥാ രയഗവയ ശസകനിയകേള്
അനസ്ഥായസ്ഥാകസന  ഗചെയ്യസ്ഥാനുതകുന  തരതനില്  സസ്ഥാകങതനികേ  സസ്ഥാഹചെരവങ്ങളുയ  വളര്നകപ്പസ്ഥാള്
ഒരു  പരനിധനിവഗര  ആയര്കവ്വദ  കമഖല  പസ്ഥാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കഗപ്പട്ടു.  എനസ്ഥാല്  ഈ
സര്ക്കസ്ഥാര് ആയര്കവ്വദതനിനസ്റ്റ് പ്രകതവകേ പരനിഗണന നല്കുനഗവനതസ്റ്റ് വളഗരകയഗറ
പ്രതസ്പീക നല്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മലബസ്ഥാറനില് ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് തലതനില് ആയര്കവ്വദ ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി
ആശുപതനികേളനില.  പരനിയസ്ഥാരയ  ആയര്കവ്വദ  കകേസ്ഥാകളജേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതരതനിലള  ഒരു
ആശുപതനി.  പരനിയസ്ഥാരതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  12  മസ്ഥാസയ  ചെനികേനിത്സ  കതടനിഗയതനിയവരുഗട
എണ്ണയ  111897  ആണസ്റ്റ്.  അതനില്  24968  കപര്  ചെനികേനിത്സയ്ഗക്കതനിയതസ്റ്റ്  ശസ്ഥാലകേവതന
വകുപ്പനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആഗകേ  എത്തുന  കരസ്ഥാഗനികേളനില്  23  ശതമസ്ഥാനവയ  ശസ്ഥാലകേവതന
വകുപ്പനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  വരുനതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  തലതനില്  ആയര്കവ്വദ  കമഖലയനില്
ഇതരതനിഗലസ്ഥാരു  സൂപ്പര്  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി  ആശുപതനി  കകേരളതനിലനില.  ഉളതസ്റ്റ്
മധവകകേരളതനില് സത്വകേസ്ഥാരവ കമഖലയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പല സലത്തുയ  ചെനികേനിത്സയസ്റ്റ് ഭസ്ഥാരനിച്ച
ഗചെലവസ്റ്റ്  വരുനതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്  തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന കേഴനിയനനില.   മസ്ഥാതമല
ബനിസനിനസസ്ഥായനി  മസ്ഥാതയകേണസ്റ്റ്  അശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാരസ്പീതനികേളുയ  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ഇതരയ സസ്ഥാഹചെരവതനില് ഗചെവനി,  മൂക്കസ്റ്റ്,  ഗതസ്ഥാണ,  ശനിരസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ അവയവങ്ങള്ക്കുള
ഏറവയ  ശസ്ഥാസസ്പീയവയ  നനിലവസ്ഥാരയ   ഉറപ്പുവരുത്തുനതുമസ്ഥായ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാരസ്പീതനി  എന
നനിലയനില്  ആയര്കവ്വദ  ചെനികേനിത്സ  കപ്രസ്ഥാത്സസ്ഥാഹനിപ്പനിക്കഗപ്പടണയ.  മലബസ്ഥാറനിഗല  ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
അതരഗമസ്ഥാരു ചെനികേനിത്സ ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാന  പരനിയസ്ഥാരയ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ആയര്കവ്വദ കകേസ്ഥാകളജേനില്
ഇതരഗമസ്ഥാരു ആശുപതനി ആരയഭനിക്കണയ.  അതനിനുള സല സസൗകേരവയ അവനിഗട
ലഭവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  അനുഭസ്ഥാവപൂര്വ്വമസ്ഥായ  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ്  അഭവര്ത്ഥനിക്കുന.

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ
ടസ്പീച്ചര്):  സര്,  വടക്കന  കകേരളതനിഗല  ഒകര  ഒരു  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആയര്കവ്വദ  ഗമഡനിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജേസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിഗല  പരനിയസ്ഥാരതസ്റ്റ്  1998-ല്  പ്രവര്തനമസ്ഥാരയഭനിച്ച
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആയര്കവ്വദ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  കകേസ്ഥാകളജേനിനസ്റ്റ്  കേസ്പീഴനിഗല
ആശുപതനിയനില് കേണ്ണൂര് ജേനില കൂടസ്ഥാഗത സമസ്പീപ ജേനിലകേളസ്ഥായ കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്, വയനസ്ഥാടസ്റ്റ്,
കേസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനില്  നനിനകപസ്ഥാലയ  കരസ്ഥാഗനികേള് വനിദഗ്ദ്ധ  ആയര്കവ്വദ  ചെനികേനിത്സയസ്ഥായനി
എതനികച്ചരുനണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനിഗല  ശസ്ഥാലകേവതന  വകുപ്പനിനുകേസ്പീഴനില്  കൂടുതല്
കരസ്ഥാഗനികേള് ചെനികേനിത്സ കതടനിവരുനണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില് ശസ്ഥാലകേവതന വനിഭസ്ഥാഗതനിനു
മസ്ഥാതമസ്ഥായനി  പ്രകതവകേ ആശുപതനികേള് സര്ക്കസ്ഥാര് തലതനില് നനിലവനിലനില.  കേണ്ണൂര്
ആയര്കവ്വദ കകേസ്ഥാകളജേനില് 14-7-2017-ഗല സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേസ്ഥാരയ മൂനസ്റ്റ് പുതനിയ
കപസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഗ്രസ്ഥാജകവറസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്ക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ശസ്ഥാലകേവതന  വനിഭസ്ഥാഗതനില്  പുതനിയ  പനി.ജേനി.  കകേസ്ഥാഴസ്റ്റ്  ആരയഭനിക്കുകമസ്ഥാള്  കേണ്ണസ്റ്റ്,
ഗചെവനി,  മൂക്കസ്റ്റ്,  ഗതസ്ഥാണ,  ശനികരസ്ഥാകരസ്ഥാഗങ്ങള് എനനിവയഗട പ്രകതവകേ ചെനികേനിത്സയസ്ഥായനി
നനിലവനിലള സസൗകേരവങ്ങള് കൂടുതല് ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.   കേണ്ണൂര് ആയര്കവ്വദ
കകേസ്ഥാകളജേനില്  സസ്പീകേളുഗടയയ  കുടനികേളുഗടയയ  ആശുപതനി  ആരയഭനിക്കുനതനിനുള
പ്രവര്തനങ്ങളുയ പുകരസ്ഥാഗമനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ആശുപതനി പൂര്തനിയസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്
നനിലവനിലള  ആശുപതനിയനില്  കൂടുതല്  സസൗകേരവയ  ഗഎ  ആനസ്റ്റ്  ഇ.എന.ടനി.  വനിഭസ്ഥാഗതനിനസ്റ്റ്
ഏര്ഗപ്പടുത്തുനതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുന.

(7)  ലകബസ്ഥാറടറനികേള് ആരയഭനിക്കുനതസ്റ്റ് സയബനനിച്ചസ്റ്റ് 

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതസ്ഥാകേരന:  സര്,  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്  ഗചെറനിയ  കരസ്ഥാഗമുളവര്
കപസ്ഥാലയ  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  സസൗകേരവങ്ങളുഗട  പരസ്പീകണങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വനികധയരസ്ഥാകകേണതുണസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ പനനിക്കസ്ഥാലതസ്റ്റ് ഓകരസ്ഥാ ലസ്ഥാബുയ പരനികശസ്ഥാധനകേള്ക്കസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ് ഇഷഗപ്പട
ലസ്ഥാഭതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന. 'ആര്ദയ' പദ്ധതനി
വനകതസ്ഥാടുകൂടനി  ആകരസ്ഥാഗവകമഖല  ശക്തനിഗപ്പടുകേയയ  ജേനകേസ്പീയമസ്ഥാവകേയയ  ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇതനില്  രണസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങളസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  ഒനസ്റ്റ്,  ലസ്ഥാബുകേള്  നനിശ്ചനിത  രസ്പീതനിയനിലലസ്ഥാത
ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിക്കുന,  രണസ്റ്റ്,  പല ലസ്ഥാബുകേളനില് പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാള് പല തരതനിലള
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റനിസള്ടസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന.   കൃതവമസ്ഥായ പരനികശസ്ഥാധനസ്ഥാ ഫലമുഗണങനില് മസ്ഥാതകമ കൃതവമസ്ഥായ
ചെനികേനിത്സ  നനിശ്ചയനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയകേയള.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്   കേനിടതനി  ചെനികേനിത്സയള
എലസ്ഥാ ആശുപതനികേളനിലയ  ആധുനനികേ ലസ്ഥാബസ്റ്റ് സസൗകേരവവയ കൃതവമസ്ഥായ പരനികശസ്ഥാധനസ്ഥാ
ഫലയ  ലഭനിക്കുന  സസ്ഥാഹചെരവവയ  ഉണസ്ഥാകേണയ.  അതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  കൃതവമസ്ഥായ
ചെനികേനിത്സ നനിശ്ചയനിക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാകേണയ.  ഇതരയ ആവശവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
കപസ്ഥാകുന കരസ്ഥാഗനികേള് ഗകേസ്ഥാളയടനിക്കഗപ്പടസ്ഥാതനിരനിക്കുനഗവനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.  ഇസൗ
സയവനിധസ്ഥാനതനിനുകവണനി ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കമഖലയനില്  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.  മുതലള
സയവനിധസ്ഥാനയ  ആര്ദയ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ഗപ്പടുതനി  കുടുയബകകമ  ആകരസ്ഥാഗവ
കകേന്ദ്രങ്ങളസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്  അവനിഗട  ആധുനനികേവല്ക്കരനിച്ച  എലസ്ഥാ  സസൗകേരവങ്ങളുമുള
ലസ്ഥാബസ്റ്റ് സസൗകേരവവയ ശരനിയസ്ഥായതുയ ശസ്ഥാസസ്പീയവമസ്ഥായ പരനികശസ്ഥാധനസ്ഥാ ഫലവയ അതനിഗന
അടനിസസ്ഥാനതനില്  കൃതവമസ്ഥായ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  രസ്പീതനികേളുയ  ഉണസ്ഥാകുനഗവനസ്റ്റ്  ഉറപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള
നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ.

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ
ടസ്പീച്ചര്  ):  സര്,  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ഒരു കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ഗമമര് സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്.
കകേരളതനില് നനിലവനില് കേനിടതനി ചെനികേനിത്സയള തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്-ജേനിലസ്ഥാ-ജേനറല് ആശുപതനികേളനില്
ലകബസ്ഥാറടറനി സയവനിധസ്ഥാനയ നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ആശുപതനികേളനിഗല ലകബസ്ഥാറടറനി
സയവനിധസ്ഥാനയ  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  2016-ല്  പുതനിയ  204  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്
ഗടകസ്പീഷവന  തസ്തനികേ  സൃഷനിച്ചു.  അതുകൂടസ്ഥാഗത,  'ആര്ദയ'  പദ്ധതനിയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
കൂടുതല്  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  ഗടകസ്പീഷവന  തസ്തനികേ  സൃഷനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലസ്ഥായകൂടനി  350  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്
ഗടകസ്പീഷവന തസ്തനികേ ഇസൗ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് വനതനിനുകശഷയ പുതുതസ്ഥായനി സൃഷനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
'ആര്ദയ'  പദ്ധതനിയഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ശപ്രമറനി ഗഹല്തസ്റ്റ് ഗസനറുകേളനില് ലകബസ്ഥാറടറനി
സസൗകേരവയ  ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  7  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അപൂര്വ്വയ ചെനില
ശപ്രമറനി  ഗഹല്തസ്റ്റ്  ഗസനറുകേളനില് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  സസൗകേരവമുണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്.
'ആര്ദയ'  പദ്ധതനിയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുകമസ്ഥാള്  കകേരളതനിഗല
മുഴുവന പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലയ ലസ്ഥാബസ്റ്റ് സസൗകേരവയ നനിലവനില് വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
നസ്ഥാലസ്റ്റ് വര്ഷക്കസ്ഥാലയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  941  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലയ ലസ്ഥാബസ്റ്റ് സസൗകേരവയ
നനിലവനില്  വരുയ.  170  സലങ്ങളനില്  ഇസൗ  ഡനിസയബകറസ്ഥാടുകൂടനി  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ  ലകബസ്ഥാറടറനി
സസൗകേരവയ  നനിലവനില്  വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  മൂനസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  ഗഹല്തസ്റ്റ്
ലസ്ഥാബുകേളസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  തസ്തനികേയണസ്ഥായനിരുനനില.   ഇതനില്  രണസ്റ്റ്
പബനികേസ്റ്റ്  ഗഹല്തസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്തഗന  27  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി  ഒരു  പബനികേസ്റ്റ്  ഗഹല്തസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബനിനുകൂടനി  മലപ്പുറതസ്റ്റ്  തസ്തനികേ
സൃഷനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് ഗഹല്തസ്റ്റ് ലസ്ഥാബുകേളനിലയ ഇസൗ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
വനതനിനുകശഷമസ്ഥാണസ്റ്റ്  27  തസ്തനികേകേള് സൃഷനിച്ചതസ്റ്റ്.   മലപ്പുറയ  പബനികേസ്റ്റ്  ഗഹല്തസ്റ്റ്
ലസ്ഥാബനിനസ്റ്റ്  തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള ഫയലകേള് ഉടനതഗന നസ്പീക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉശബദള: (ശമക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്).  തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കുനകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ
ഉപകേരണങ്ങള് സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനുള നടപടനിയമുണസ്ഥാകേണയ.

ശസ്പീമതനി  ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ ടസ്പീച്ചര്:  സര്,  മലപ്പുറയ  പബനികേസ്റ്റ്  ഗഹല്തസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബനില്
വളഗര  പരനിമനിതമസ്ഥായ  തസ്തനികേകേള്  മസ്ഥാതകമയള.  അതസ്ഥാണസ്റ്റ്  പരനിഗണനിക്കുഗമനസ്റ്റ്
പറഞതസ്റ്റ്.  ഉപകേരണങ്ങളുയ  സസ്ഥാപനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനിലള
അപരവസ്ഥാപതകേള്  എത  വലതസ്ഥാഗണനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ഗമമറുയ  തസ്ഥാങളുമടക്കയ
സൂചെനിപ്പനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  രസ്ഥാവനിഗല  മുതല്  ഞസ്ഥാന  മറുപടനിയയ
പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഇഗതലസ്ഥായ ഗമച്ചഗപ്പടുതസ്ഥാന ദ്രുതഗതനിയനിലള നടപടനിഗയടുക്കസ്ഥായ.
ഉപകേരണങ്ങളുയ സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥായ.  ഇതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗപസ്ഥാതുഗവയള സനിതനി. ഇതവണ പനനി
ബസ്ഥാധനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് ഏറവയ കൂടുതല് ആവശവമസ്ഥായനി വനതസ്റ്റ് ഗതസ്ഥാടടുതസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനസ്ഥാ
സസൗകേരവയ കേനിട്ടുകേ എനതസ്ഥായനിരുന.  അതസ്റ്റ് കവണത കേനിടസ്ഥാതതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായള
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുണസ്ഥായനിരുന.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  അടുത  നസ്ഥാലസ്റ്റ്  വര്ഷയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  'ആര്ദയ'
പദ്ധതനി പൂര്ണ്ണകതസ്ഥാതനില് നടപ്പനിലസ്ഥാകുനകതസ്ഥാഗട നനിലവനിലള മുഴുവന ലസ്ഥാബുകേഗളയയ
ഏറവയ മനികേച്ച ലസ്ഥാബുകേളസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറസ്ഥാനുയ പ്രകതവകേയ കേനിടതനി ചെനികേനിത്സ നനിലവനിലള
ആശുപതനികേളനില്  ലകബസ്ഥാറടറനികേള്  കൂടുതല്  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതനിനുയ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  204  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  ഗടകസ്പീഷവന  തസ്തനികേകേള്  ആദവമസ്ഥായനി
കനികയറസ്റ്റ്  ഗചെയ്തകപ്പസ്ഥാള്  റസ്ഥാങസ്റ്റ്  ലനിസനിലള  ആളുകേള്  പറഞതസ്റ്റ്  25  വര്ഷതനിനുകശഷയ
കകേരളതനിലസ്ഥാദവമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  ഗടകസ്പീഷവന  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കഗപ്പടുനതസ്റ്റ്  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയനിലണസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന കനടയ.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ഗമമര്  പറഞതുകപസ്ഥാഗല  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  സസൗകേരവയ  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതുയ
നനിലവനിലളവഗയ മനികേച്ച ലസ്ഥാബസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറനതനിനുള പരനിശമയ നടത്തുനതുമസ്ഥാണസ്റ്റ്.

(8)  സസ്ഥാഫസ്റ്റ് പസ്ഥാകറണ്

ശസ്പീ  .    മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി:  സര്,  ഇസൗ വനിഷയതനില് രണസ്ഥായ തവണയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പനിക്കുനതസ്റ്റ്.  രണസ്ഥായ  സകമ്മളനതനിലയ  ഇകത  സബ്മനിഷന
അവതരനിപ്പനിച്ചനിരുന.  രണസ്റ്റ്  മൂനസ്റ്റ്  കേത്തുകേളുയ  ഞസ്ഥാന  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനിക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരുന.  എഗന  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനില്  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപതനിയസ്ഥായനി
പ്രവര്തനിച്ചനിരുന ഗപരനിന്തല്മണ്ണ തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനിഗയ  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിയസ്ഥായനി
ഉയര്തനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് 4-1-2014-ല് കേഴനിഞ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ്റ്റ് പുറഗപ്പടുവനിച്ചനിരുന.
പ്രതനിദനിനയ ഏകേകദശയ 2000-തനിലധനികേയ കരസ്ഥാഗനികേള് ചെനികേനിത്സ കതടനിഗയത്തുനതുയ
179-ഓളയ കപഗര കേനിടതനി ചെനികേനിത്സനിക്കുനതുമസ്ഥായ ആശുപതനിയസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.   പ്രതനിമസ്ഥാസയ 200-
ഓളയ പ്രസവങ്ങളുയ ഇസൗ ആശുപതനിയനില് നടക്കുനണസ്റ്റ്.  ജേനിലസ്ഥാ ആശുപതനിയസ്ഥായനി
ഉയര്തനിയ  സസ്ഥാഹചെരവതനില്  15  ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാരുഗട  അധനികേ  തസ്തനികേ  അനുവദനിച്ചനിരുന.
എനസ്ഥാല് ഇതസ്റ്റ് ജേനിലസ്ഥാ ആശുപതനിക്കസ്റ്റ് ആനുപസ്ഥാതനികേമസ്ഥായ ഗസ്ട്രേങ്തല. സസ്ഥാഫസ്റ്റ് പസ്ഥാകറണ് ജേനിലസ്ഥാ
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ആശുപതനിക്കസ്റ്റ്  ആനുപസ്ഥാതനികേമസ്ഥായനി  പുതുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാരനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  നനിരവധനി
തവണ  ആവശവഗപ്പടനിരുനഗവങനിലയ  അധനികേ  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിക്കുനതസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാരനിനസ്റ്റ്
ബസ്ഥാധവതയണസ്ഥാക്കുഗമനസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ്  ധനകേസ്ഥാരവ  വകുപ്പസ്റ്റ്  30-7-2016-ല് നനിരസനിക്കുകേ
യസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ധനകേസ്ഥാരവ വകുപ്പുമനനി ഇക്കസ്ഥാരവയ ശദ്ധനിക്കണയ.
തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപതനിയസ്ഥായനി  പ്രവര്തനിച്ചനിരുനകപ്പസ്ഥാള്  177  കപഗരയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേനിടതനി
ചെനികേനിത്സനിക്കസ്ഥാന  സസൗകേരവമുണസ്ഥായനിരുനഗതങനില്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  250-ല്  അധനികേയ
കരസ്ഥാഗനികേഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതരതനില് ചെനികേനിത്സനിക്കുനതസ്റ്റ്. പനനി പടര്നപനിടനിച്ച സസ്ഥാഹചെരവതനില്
കേനിടതനി ചെനികേനിത്സനികക്കണ കരസ്ഥാഗനികേളുഗട എണ്ണയ  വര്ദ്ധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മസ്ഥാതമല,  ഒ.പനി.
വനിഭസ്ഥാഗതനിഗലത്തുനവരുഗട  എണ്ണതനിലയ  കമസ്ഥാതസ്പീതമസ്ഥായ  വര്ദ്ധനവണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഗതസ്ഥാടടുത  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  നനിനകപസ്ഥാലയ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  കരസ്ഥാഗനികേള്  ഇവനിഗട
ചെനികേനിത്സയ്ഗക്കത്തുനണസ്റ്റ്.   കകേവലയ  24  സസ്ഥാഫസ്റ്റ്  നഴ്സുമസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്  250-ല്  അധനികേയവരുന
കരസ്ഥാഗനികേഗളയയ  അതവസ്ഥാഹനിത  വനിഭസ്ഥാഗതനിലയ  ഗഎ.സനി.യ.-വനിലയ  വരുന  കരസ്ഥാഗനികേഗളയയ
ശുശ്രൂഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലളതസ്റ്റ്.  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  അനകസ്തവഷവ  കഡസ്ഥാകറുഗട
തസ്തനികേകപസ്ഥാലയ  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സസ്ഥാഫസ്റ്റ്  നഴ്സുമസ്ഥാരുഗട തസ്തനികേയയ ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എന.ആര്.എച്ചസ്റ്റ്.എയ.-ഗന  സഹസ്ഥായകതസ്ഥാഗട  425  ലകയ  രൂപ
ഗചെലവഴനിച്ചസ്റ്റ്  പുതുതസ്ഥായനി  പണനികേഴനിപ്പനിച്ച  മസ്ഥാതൃ-ശനിശു  വസ്ഥാര്ഡനിഗന  പ്രവര്തനവയ
ആവശവതനിനസ്റ്റ് സസ്ഥാഫകേളനിലസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല് പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ പ്രവര്തനസജ്ജമസ്ഥായനിടനില.
പുതനിയ  കബസ്ഥാക്കനിഗന  പ്രവര്തനയകൂടനി  പൂര്ണ്ണകതസ്ഥാതനില്  പ്രവര്തനസജ്ജമസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്
ഏകേകദശയ  150  കരസ്ഥാഗനികേഗളക്കൂടനി  കേനിടതനി  ചെനികേനിത്സനിക്കസ്ഥാന  സസൗകേരവമുണസ്ഥാകുഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  സസ്ഥാഹചെരവതനില്  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിക്കസ്റ്റ്  ആവശവമസ്ഥായ
രസ്പീതനിയനിലയ  പുതനിയ കബസ്ഥാക്കനിഗന  പ്രവര്തനതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ രസ്പീതനിയനിലയ  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ
നഴ്സുമസ്ഥാരുയ ഉള്ഗപ്പഗട 123 ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാരുഗട അധനികേ തസ്തനികേ ആവശവമുണസ്റ്റ്.  കകേവലയ
1200-ഓളയ കരസ്ഥാഗനികേള് മസ്ഥാതയ ചെനികേനിത്സ കതടനിഗയത്തുന ഗപസ്ഥാനസ്ഥാനനി സസ്പീകേളുഗടയയ
കുടനികേളുഗടയയ ആശുപതനിക്കസ്റ്റ് 85-ഓളയ തസ്തനികേകേള് അനുവദനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് വളഗര
നല കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. പഗക ദസ്പീര്ഘനസ്ഥാളസ്ഥായനി ഇകത ആവശവമുനയനിക്കുന ഗപരനിന്തല്മണ്ണ ജേനിലസ്ഥാ
ആശുപതനിക്കസ്റ്റ്,  2000-ല് അധനികേയ  വരുന കരസ്ഥാഗനികേളുള  250-ഓളയ  ആളുകേഗള
കേനിടതനി  ചെനികേനിത്സനിക്കുന  200-ഓളയ  പ്രസവങ്ങള്  പ്രതനിമസ്ഥാസയ  നടക്കുന  ആ
ആശുപതനിയനില്  ആനുപസ്ഥാതനികേമസ്ഥായ  സസ്ഥാഫസ്റ്റ്  പസ്ഥാകറണ്  പുതുക്കനി  നല്കേസ്ഥാതതസ്റ്റ്  തനികേച്ചുയ
വനികവചെനപരമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നവസ്ഥായസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനില.  ഇസൗ  ആശുപതനിഗയ  'ആര്ദയ
മനിഷന'  പദ്ധതനിയനിലള്ഗപ്പടുതനി  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറഗപ്പടുവനിച്ചനിട്ടുഗണങനിലയ
ഇതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് നസ്ഥാളനിതുവഗര ഒരു തസ്തനികേകപസ്ഥാലയ അനുവദനിച്ചനിടനില. അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ
ആശുപതനിയഗട  സുഗമമസ്ഥായ  പ്രവര്തനതനിനസ്ഥായനി  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ  നഴ്സുമസ്ഥാരുമുള്ഗപ്പഗട 123
കപരുഗട  അധനികേ  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കുന  കേസ്ഥാരവയ  പുനദുഃപരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  അനുകൂല
തസ്പീരുമസ്ഥാനയ ശകേഗക്കസ്ഥാളനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനയ ജേനിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതസ്റ്റ്
അധനികേസ്ഥാരനികേളുഗടയയ ഡനി.എയ.ഒ.,  ഡയറകര് തുടങ്ങനിയ ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പസ്റ്റ് ഉകദവസ്ഥാഗസരുഗടയയ
ഒരു കയസ്ഥാഗയ അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  വനിളനിച്ചുകചെര്ക്കണഗമനയ ആവശവഗപ്പടുന.
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ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ
ടസ്പീച്ചര്  ):  സര്,  ഗപരനിന്തല്മണ്ണ  തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനിഗയ  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിയസ്ഥായനി
ഉയര്തനിയകതസ്ഥാടനുബനനിച്ചസ്റ്റ്  9  തസ്തനികേകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  അനസ്റ്റ്  സൃഷനിച്ചതസ്റ്റ്.  കനരഗത
നനിലവനിലണസ്ഥായനിരുന കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട കൂഗട 9 തസ്തനികേകേള് കചെര്നസ്ഥാല് ഒരു ജേനിലസ്ഥാ
ആശുപതനിയസ്ഥായനി  പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാന  ഒരു  കേസ്ഥാരണവശസ്ഥാലയ  സസ്ഥാധനിക്കുമസ്ഥായനിരുനനില.
ഇതസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാനഗത  മനിക്കവസ്ഥാറുയ  ആശുപതനികേളുഗട  സനിതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഓകരസ്ഥാരുതരസ്ഥായനി
ഇങ്ങഗന  സബ്മനിഷന  ഉനയനിക്കുകമസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ്   വനിവരങ്ങഗളലസ്ഥായ  പുറത്തുവരുനതസ്റ്റ്.
ഇങ്ങഗന അപ്കഗ്രഡസ്റ്റ് ഗചെയ്യഗപ്പട ആശുപതനികേളുഗട അവസ  പരനിതസ്ഥാപകേരമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഗവറുഗത  ആശുപതനിയഗട  കബസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ്  മസ്ഥാറനി  ഉത്ഘസ്ഥാടനയ  നനിര്വ്വഹനിച്ചു,  എനസ്ഥാല്
കവണത സസൗകേരവങ്ങഗളസ്ഥാനയ ഒരുക്കനിയനിടനില.  അതസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേരളതനിഗല ആകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയഗട  ദദുഃസനിതനി.  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഒരു  വര്ഷക്കസ്ഥാലമസ്ഥായനി
ശമനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  വമനിച്ച  കനടമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒരുവര്ഷയ  ഗകേസ്ഥാണ്ടുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.
സസ്പീകേളുഗടയയ  കുടനികേളുഗടയയ  ആശുപതനിക്കുകവണനി  85  തസ്തനികേ  സൃഷനിച്ചുഗവനസ്റ്റ്  തസ്ഥാങള്
ഇകപ്പസ്ഥാള് പറഞകലസ്ഥാ. അതസ്റ്റ് മലപ്പുറയ ജേനിലയസ്ഥാഗകേ കവണനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഏഗതങനിലഗമസ്ഥാരു
മണ്ഡലതനിനുകവണനി  മസ്ഥാതമല  മലപ്പുറയ  ജേനിലയനിഗല  സസ്പീകേളുഗടയയ  കുടനികേളുഗടയയ
ആശുപതനിയനില്  85  തസ്തനികേകേള് അനുവദനിച്ചതനില്  മലപ്പുറയ ജേനിലക്കസ്ഥാര് മസ്ഥാതമല
എലസ്ഥാവരുയ  സകന്തസ്ഥാഷയ കരഖഗപ്പടുകതണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മസ്ഥാതമല 3400 തസ്തനികേകേള് പുതുതസ്ഥായനി
ധനകേസ്ഥാരവ  വകുപ്പസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  സൃഷനിച്ചു.  കകേരളതനിഗല  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലഗയ
സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ അഗതസ്ഥാരു റനികക്കസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ് കനടമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എനനിട്ടുയ ഇങ്ങഗനയള
പ്രശ്നങ്ങള് നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  വയനസ്ഥാടനിഗന സനിതനി ഞസ്ഥാന രസ്ഥാവനിഗല  പറഞ്ഞു,
എലസ്ഥായ  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന  സസ്ഥാനകഡര്ശഡകസഷനനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
'ആര്ദയ' പദ്ധതനിയനില് ഒരു ജേനിലയനില് ഒരു ജേനിലസ്ഥാ ആശുപതനിഗയ സൂപ്പര് ഗസഷവസ്ഥാലനിറനിയസ്ഥായനി
ഉയര്ത്തുകേ എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കസ്ഥാനുള ഫയല്
ധനകേസ്ഥാരവ വകുപ്പനിഗന മുനനിലണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുഗമനസ്റ്റ് തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
വനിശത്വസനിക്കുനതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ഗമമര്  ഇവനിഗട  പറഞനിട്ടുള  കേസ്ഥാരവങ്ങള്
നനികഷധനികക്കണതല.  ഗപരനിന്തല്മണ്ണ  ആശുപതനി  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിയസ്ഥായനി  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചു,
ഏറവയ കൂടുതല് കരസ്ഥാഗനികേള് വരുന ആശുപതനി തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മലപ്പുറയ ജേനിലയനില്
നസ്ഥാലസ്റ്റ് ജേനിലസ്ഥാ ആശുപതനികേളുണസ്റ്റ്.  അതനിഗന ആവശവമുണസ്ഥായനിരുനനില.  ഒരു ജേനിലസ്ഥാ
ആശുപതനിഗയ  സൂപ്പര്  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനിയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറകേയയ  ബസ്ഥാക്കനി  തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനികേഗള
തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനിക്കസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനിയനികലയസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുകേയയ  ഗചെയ്തനിരുനഗവങനില്
ഇസൗ പ്രശ്നയ വരനിലസ്ഥായനിരുന.  ശരനിയലസ്ഥാത കേസ്ഥാരവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേഴനിഞ അഞ  വര്ഷ
കേസ്ഥാലയ ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പനില് നടനതസ്റ്റ്.  അതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ പ്രയസ്ഥാസങ്ങള്
വരുനതസ്റ്റ്.  ഇനനി  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിയസ്ഥായനി  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചതനിഗന  തരയതസ്ഥാഴസ്ഥാന
ഞങ്ങള് ശമനിക്കുനനില. ഗപരനിന്തല്മണ്ണ ആശുപതനിയനിഗല കരസ്ഥാഗനികേളുഗട ബസ്ഥാഹുലവയ



സബ്മനിഷന 441

കേണക്കനിഗലടുതസ്റ്റ്  ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ശവ.,  എച്ചസ്റ്റ്.എയ.സനി.  ഫണസ്റ്റ്  എനനിവ  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേ  ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാഗര  കുറച്ചുകൂടനി  നനിശ്ചയനിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുയ.   എനസ്ഥാല്
അതുമസ്ഥാതയ  കപസ്ഥാരസ്ഥാ.  തസ്ഥാങള്  പറഞതുകപസ്ഥാഗല  കൂടുതല്  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിക്കുനതനിനു
കവണനിയള  ഫയല്   നസ്പീക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  'ആര്ദയ'  പദ്ധതനിയനിലള്ഗപ്പടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനിയനിലയ  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനിയനിലയ  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ
ഫയല്  ധനകേസ്ഥാരവ  വകുപ്പനിലണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന  മുറയസ്റ്റ്  ഗപരനിന്തല്മണ്ണ
ആശുപതനിഗയ ഏറവയ കൂടുതല് കരസ്ഥാഗനികേള് വരുന,  ഏറവയ കൂടുതല് പ്രസവങ്ങള്
നടക്കുന ആശുപതനി എന നനിലയനില് പരനിഗണനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വനനിതസ്ഥാ-ശനിശു വനിഭസ്ഥാഗതനിഗന
പ്രവര്തനയ ഗമച്ചഗപ്പടുതസ്ഥാന അതനിനുമുമ്പുതഗന നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

(9)  സസ്ഥാകങതനികേ കകേസ്ഥാഴ്സുകേള് ആരയഭനിക്കുനതസ്റ്റ് സയബനനിച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമസ്ഥാന:  സര്,  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി
കുടുയബങ്ങള് അധനിവസനിക്കുന പ്രകദശമസ്ഥാണസ്റ്റ് മലപ്പുറയ ജേനിലയനിഗല തസ്പീരപ്രകദശങ്ങള്.
അടനിസസ്ഥാന  സസ്ഥാകങതനികേ  രയഗതസ്റ്റ്  ഏഗറ  കേഴനിവളവരസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവരുഗട  കുടനികേളനികലഗറയയ.
എനസ്ഥാല്  ഇവരുഗട  കേഴനിവകേള്  കവണവനിധതനില്  പ്രകയസ്ഥാജേനഗപ്പടുത്തുനതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ
അക്കസ്ഥാഡമനികേസ്റ്റ്  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസയ  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനനില.  തസ്ഥാനൂരനിഗല  മത്സവ
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട കുടനികേള്, പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ് മലപ്പുറയ ജേനിലയനിഗല തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനിഗല
കുടനികേള്  ഏഗറ  കേഴനിവളവരസ്ഥായനിട്ടുയ  അവര്ക്കസ്റ്റ്  എ ഞനിനസ്പീയറനിയഗസ്റ്റ്  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസയ
അപ്രസ്ഥാപവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇതനിനസ്റ്റ് പ്രധസ്ഥാന കേസ്ഥാരണയ വനസസ്ഥാമതനികേ ഗചെലവയ അകേലങ്ങളനില് കപസ്ഥായനി
പഠനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാത  അവരുഗട  സസ്ഥാമൂഹനികേ  പശ്ചസ്ഥാതലവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്ഥാല് ഇവരുഗട
പഠനതനിനസ്റ്റ് ഒരു സസ്ഥാകങതനികേ വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ സസ്ഥാപനയ തസ്ഥാനൂരനില് അനനിവസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഈ കമഖലയനില് നനിലവനില് സര്ക്കസ്ഥാര്  കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കുകേള് ഒനയതഗനയനില.  ഇതനിനസ്ഥായനി
തസ്ഥാനൂര് ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് ഗടകനിക്കല് ഹയര് ഗസക്കണറനി സ്കൂളനികനസ്ഥാടനുബനനിച്ചസ്റ്റ് കപസ്ഥാളനിഗടകനികക്കസ്ഥാ
സസ്ഥാകങതനികേ  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  വകുപ്പനിഗന  കേസ്പീഴനിലള  ഏഗതങനിലയ  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്  നടതസ്ഥാനുള
ഔടസ്റ്റ് ഗലകറസ്ഥാ  ആരയഭനിക്കുനതനിനുകവണ  അടനിയന്തര  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കണഗമനസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ് വനിനസ്പീതമസ്ഥായനി അഭവര്ത്ഥനിക്കുന. 

മത്സവബനനവയ  ഹസ്ഥാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വവവസസ്ഥായവയ
വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി ഗജേ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മ):  സര്,  മലപ്പുറയ ജേനിലയനിഗല തസ്പീരകദശ
നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലമസ്ഥായ  തസ്ഥാനൂര്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  തനിങ്ങനിപ്പസ്ഥാര്ക്കുന  പ്രകദശമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഈ  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  വകുപ്പനിഗന  ഉടമസതയനിലള
തസ്ഥാനൂര് ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് റസ്പീജേനിയണല് ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് ഗടകനിക്കല് സ്കൂള്, അതനികനസ്ഥാടുകചെര്നസ്റ്റ്
ഗവസ്ഥാകക്കഷണല്  ഹയര്  ഗസക്കണറനി  വകുപ്പനിഗന  കേസ്പീഴനിലള  വനി.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.
എനസ്പീ  സസ്ഥാപനങ്ങളുയ  പ്രവര്തനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  തനിങ്ങനിപ്പസ്ഥാര്ക്കുന
ഈ  കമഖലയനില്നനിനയ  കേഴനിവയ  പ്രസ്ഥാപനിയമുള  വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനികേള്ക്കസ്റ്റ്  ഉനത
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വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസതനിനസ്റ്റ്  വനിദൂര  സലങ്ങളനില്  കപസ്ഥാകകേണ  അവസയസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.
ആയതനിനസ്ഥാല്  ഇവനിഗട  ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  കമഖലയനിഗല  വനിഷയങ്ങള്  ഉള്ഗക്കസ്ഥാളനിച്ചു
ഗകേസ്ഥാണ്ടുള  കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാഴസ്റ്റ്  ആരയഭനികക്കണതസ്റ്റ്  അനനിവസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ്റ്റ്
കകേസ്ഥാകളജയ കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കുയ ആരയഭനിക്കസ്ഥാന  A.I.C.T.E  (All  India  Council  for
Technical Education)-യഗട അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് സയസസ്ഥാനഗമസ്ഥാടസ്ഥാഗകേ
ആറസ്റ്റ്  പുതനിയ  കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കുകേള്  ആരയഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  വകുപ്പസ്റ്റ്  ഭരണസ്ഥാനുമതനി
നല്കേനിഗയങനിലയ രണസ്റ്റ് കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.യഗട
അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ  ലഭനിച്ചതസ്റ്റ്.  തസ്ഥാനൂരനില് ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  ഗടകനിക്കല് ശഹസ്കൂളനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  അനുബനനിച്ചസ്റ്റ്
ഒരു കപസ്ഥാളനിഗടകനികക്കസ്ഥാ സസ്ഥാകങതനികേ വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ വകുപ്പനിഗന കേസ്പീഴനിലള ഏഗതങനിലയ
കകേസ്ഥാഴ് സുകേള്  നടത്തുനതനിനുള ഒരു സയവനിധസ്ഥാനകമസ്ഥാ ഉണസ്ഥാകകേണതുണസ്റ്റ്.  അതുസയബനനിച്ച
സസ്ഥാധവതസ്ഥാ  പഠനയ  നടതനി  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പ്പനിക്കസ്ഥാന  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  വകുപ്പസ്റ്റ്  സസ്ഥാകങതനികേ
വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ ഡയറകഗറ ചുമതലഗപ്പടുതനിയനിരുന.  പ്രസ്ഥാഥമനികേ റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  പ്രകേസ്ഥാരയ
തസ്ഥാനൂരനില് ഒരു കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കസ്റ്റ്  ആരയഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  രണര ഏക്കറനില് കുറയസ്ഥാത
സലവയ  ഗകേടനിടങ്ങളുയ  ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗകേടനിടതനിനസ്റ്റ്  ഏകേകദശയ  പത്തുകകേസ്ഥാടനി
രൂപയയ കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ സജ്ജമസ്ഥാക്കനി പ്രവര്തനകമമസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ഏകേകദശയ ഇരുപതനിയഞസ്റ്റ് കകേസ്ഥാടനി രൂപയയ ഗചെലവസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനിക്കുന. ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
റസ്പീജേനിയണല് ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് ശഹസ്കൂളനിനസ്റ്റ് മുനനിലസ്ഥായനി ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന റവനക വകുപ്പസ്റ്റ്
വകേ  ഭൂമനി  കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കനിനസ്ഥായനി  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സല  സസൗകേരവവയ
ഗകേടനിടവയ  സജ്ജമസ്ഥാക്കനിയതനിനുകശഷയ  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ  ലഭനിച്ചസ്ഥാല്
കപസ്ഥാളനിഗടകനിക്കസ്റ്റ് ആരയഭനിക്കുന വനിഷയയ പരനിഗണനിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

(അദ്ധവകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

(10)  എയ.ജേനി.എല്.സനി. സ്കൂളുകേള് എല്.പനി.സ്കൂളുകേളസ്ഥാക്കനി ഉയര്തല്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഗകേ  .    അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ്:  സര്,  കുടനികേള്ക്കസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാഥമനികേ വനിദവസ്ഥാ ഭവസ്ഥാസതനിനസ്റ്റ്
സസൗകേരവമനിലസ്ഥാത വനിദൂരമസ്ഥായനിട്ടുള സലങ്ങളനില് മള്ടനി കഗ്രഡസ്റ്റ്  കലണനിയഗസ്റ്റ് ഗസനര്
(എയ.ജേനി.എല്.സനി.)  കകേന്ദ്ര മസ്ഥാനവ വനിഭവകശഷനി മനസ്ഥാലയതനിഗന സഹസ്ഥായകതസ്ഥാടു
കൂടനി  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ്റ്റ്  ആരയഭനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  അധവസ്ഥാപകേ-അനധവസ്ഥാപകേരുഗട
ശമളവയ  മറമസ്ഥായനി  തുച്ഛേമസ്ഥായ  തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്  എയ.എച്ചസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി.  നല്കേനിയനിരുനതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് 2010-ല് കകേന്ദ്രയ നനിര്തലസ്ഥാക്കുകേയയ ഗചെയ.  ഈ കകേന്ദ്രങ്ങള് തുടര്നഗകേസ്ഥാണ്ടു
കപസ്ഥാകേസ്ഥാന  സയസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
ഇകപ്പസ്ഥാള് മുന്നൂറനില്പ്പരയ എയ.ജേനി.എല്.സനി.-കേള് പ്രവര്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  2009-ഗല
വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  അവകേസ്ഥാശ  നനിയമയ  പ്രസ്ഥാബലവതനില്  വനകതസ്ഥാടുകൂടനി  6  മുതല്  14
വയസ്സുവഗരയള  വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനികേള്ക്കസ്റ്റ്  സസൗജേനവവയ  നനിര്ബനനിതവമസ്ഥായ  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസയ
നല്കേണഗമനസ്റ്റ് വവവസ ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
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പ്രവര്തനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന മുന്നൂറനില്പ്പരയ എയ.ജേനി.എല്.സനി.-കേളനില് നൂറനിപ്പതനിഗനസ്ഥാകനസ്ഥാളയ
എയ.ജേനി.എല്.സനി.കേള്  എല്.പനി.  സ്കൂളസ്ഥാക്കനി  ഉയര്തസ്ഥാന  കേഴനിഞ  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന
കേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  2014  മസ്ഥാര്ച്ചസ്റ്റ്  1-  ഗല  ജേനി.ഒ.(എയ.എസസ്റ്റ്)  നമര്  44/2014/ഗപസ്ഥാ.വനി.വ.
ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേസ്ഥാരയ അനഗത സര്ക്കസ്ഥാര് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  അതനില് 48, 68
നമരുകേളസ്ഥായനിട്ടുള  സ്കൂളുകേള്  എഗന  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനില്ഗപ്പടതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  48-ാം
നമര് സ്കൂള് എഗന മണ്ഡലതനിഗല  നനമ ഗ്രസ്ഥാമപഞസ്ഥായതനിഗല കേസ്ഥാളയതുരുതനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.
സലതനിഗന  കപരസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിക്കുനതുകപസ്ഥാലതഗന  ഗവളതസ്ഥാല്  ചുറഗപ്പഗടസ്ഥാരു
പ്രകദശമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  മൂനയ നസ്ഥാലയ അഞയ കേനികലസ്ഥാമസ്പീററുകേള് ദൂഗരയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗതസ്ഥാടടുത്തുള
സ്കൂളുകേള്  സനിതനിഗചെയനതസ്റ്റ്.  ഈ  സ്കൂളനിനുകവണനി  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പസ്റ്റ്  കേഴനിഞ
ഗവണ്ഗമനനിഗന കേസ്ഥാലതസ്റ്റ് ഒകരക്കര് സലയ വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ വകുപ്പനിനസ്റ്റ് വനിട്ടുനല്കുകേയയ
ആസ്തനി  ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്റ്റ് 30 ലകയ  രൂപ  ഗചെലവനില്  പുതനിയ  ഗകേടനിടയ  നനിര്മ്മനിക്കുകേയയ
ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവനിഗടയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  എയ.ജേനി.എല്.സനി.  പ്രവര്തനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
കുടനികേള്  വരുന  ഒരു സ്കൂളസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന  കുടനികേള്ക്കസ്റ്റ്
ബുദ്ധനിമുട്ടുള  സസ്ഥാഹചെരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  അവകേസ്ഥാശ  നനിയമമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  അവനിഗടഗയസ്ഥാരു
സ്കൂള്  ആവശവമസ്ഥാഗണനതസ്റ്റ്   കേണക്കനിഗലടുതസ്റ്റ്  ആ  സ്കൂള്  എല്.പനി.സ്കൂളസ്ഥായനി  ഉയര്തസ്ഥാന
കവണനി  കനരഗത പുറഗപ്പടുവനിച്ച ഉതരവസ്റ്റ് എതയയകവഗയ പ്രസ്ഥാവര്തനികേമസ്ഥാക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.

വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ വകുപ്പുമനനി (ഗപ്രസ്ഥാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥസ്റ്റ്): സര്, സയസസ്ഥാനഗത
ഏകേസ്ഥാധവസ്ഥാപകേ വനിദവസ്ഥാലയങ്ങള് കലസ്ഥാവര് ശപ്രമറനി സ്കൂളുകേളസ്ഥായനി ഉയര്ത്തുനതുമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പട  1-3-2014-ഗല  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേസ്ഥാരയ  സത്വന്തമസ്ഥായനി  സലവയ
ഗകേടനിടവമുള  111  ഏകേസ്ഥാധവസ്ഥാപകേ വനിദവസ്ഥാലയങ്ങള് കലസ്ഥാവര് ശപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളസ്ഥായനി
ഉയര്തനിയനിരുന.  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന  ഈ  ഉതരവസ്റ്റ്  നനിബനനകേള്ക്കസ്റ്റ്  വനികധയമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തന്നുത  നനിബനനകേള്ക്കനുസൃതമസ്ഥായനി  തകദ്ദേശസത്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട
സഹസ്ഥായകതസ്ഥാടുകൂടനി സ്കൂളുകേള് ആരയഭനിക്കസ്ഥാനുയ ഭസൗതനികേ സസ്ഥാഹചെരവങ്ങഗളസ്ഥാരുകക്കണ
ചുമതല സര്വ്വശനികസ്ഥാ അഭനിയസ്ഥാനുമസ്ഥാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുനതസ്റ്റ്.  സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവനില്
വവവസ  ഗചെയ്തനിരനിക്കുന  നനിബനനകേള്  പസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല്  പ്രസ്തുത
ഏകേസ്ഥാധവസ്ഥാപകേ  വനിദവസ്ഥാലയങ്ങള്  കലസ്ഥാവര്  ശപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളസ്ഥായനി  ഉയര്തനിയനിടനില.
അതനിനസ്ഥാല്  സബ്മനിഷനനില്  ഉനയനിച്ചനിരനിക്കുന  48,  68  എനസ്പീ  കമനമരനിഗല
ഏകേസ്ഥാധവസ്ഥാപകേ വനിദവസ്ഥാലയങ്ങളുയ കലസ്ഥാവര് ശപ്രമറനി സ്കൂളുകേളസ്ഥായനി ഉയര്തസ്ഥാന സസ്ഥാധനിച്ചനിടനില.
ഈ  വനിഷയതനില്  ഗപസ്ഥാതുവനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  ഡയറകറനില്  നനിനയ  വസ്തുനനിഷ്ഠമസ്ഥായ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
ലഭനിച്ചകശഷയ തുടര് നടപടനികേള് ശകേഗക്കസ്ഥാളവസ്ഥാന തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില്
എലസ്ഥാ ഏകേസ്ഥാധവസ്ഥാപകേ വനിദവസ്ഥാലയങ്ങളുയ ഉപജേനിലസ്ഥാ വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ ഓഫസ്പീസര്, കബസ്ഥാക്കസ്റ്റ്
കപ്രസ്ഥാഗ്രസ്ഥായ ഓഫസ്പീസര്, ബനഗപ്പട തകദ്ദേശസത്വയയഭരണ സസ്ഥാപന ജേനപ്രതനിനനിധനികേള്
എനനിവരടങ്ങുന ഒരു ടസ്പീയ പരനികശസ്ഥാധന നടതനി ഉടന റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേണഗമനസ്റ്റ്
ആവശവഗപ്പടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ടനി  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ലഭവമസ്ഥായകശഷയ  ഈ  വനിഷയതനില്
തുടര് നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
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V റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പണയ

(1) 2017-  ഗല കകേരള കമസ്ഥാകടസ്ഥാര് വസ്ഥാഹന നനികുതനി ചുമതല്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്
സയബനനിച്ച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്

ഗപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമത്തുയ രജേനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്ഥാകേരന):  സര് ,
മരസ്ഥാമത്തുയ ഗതസ്ഥാഗതവയ വസ്ഥാര്തസ്ഥാവനിനനിമയവയ സയബനനിച്ച  V-ാം നമര് സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിയഗട അദ്ധവകനസ്ഥായ ഞസ്ഥാന  2017-ഗല കകേരള കമസ്ഥാകടസ്ഥാര് വസ്ഥാഹന നനികുതനി
ചുമതല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  സയബനനിച്ച  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പസ്ഥാര്ട്ടുയ  സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനി റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗചെയ്ത പ്രകേസ്ഥാരമുള ബനിലയ സമര്പ്പനിക്കുന.

(2)  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി   VIII-  ഗന   2017   മസ്ഥാ൪ച്ചസ്റ്റ്   31   വഗരയള ആനുകേസ്ഥാലനികേ റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്

ധനകേസ്ഥാരവവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
സസ്ഥാമതനികേ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  സയബനനിച്ച  VIII-ാം  നമര്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയഗട
അദ്ധവകനസ്ഥായ  ഞസ്ഥാന  സമനിതനിയഗട  2017  മസ്ഥാര്ച്ചസ്റ്റ്  31  വഗരയള  ആനുകേസ്ഥാലനികേ
റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പനിക്കുന.

(3)2017-  ഗല കകേരള ഗമഡനിക്കല് വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസയ   (  സത്വകേസ്ഥാരവ ഗമഡനിക്കല് വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ
സസ്ഥാപനങ്ങളനിഗല പ്രകവശനയ കമഗപ്പടുതലയ നനിയനനിക്കലയ  )   ബനില്

സയബനനിച്ച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് 

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ
ടസ്പീച്ചര്):  സര്,  ആകരസ്ഥാഗവവയ കുടുയബകകമവയ സയബനനിച്ച XII-ാം നമര് സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിയഗട ഗചെയര്കപഴണസ്ഥായ ഞസ്ഥാന  2017-ഗല കകേരള ഗമഡനിക്കല് വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസയ
(സത്വകേസ്ഥാരവ ഗമഡനിക്കല് വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ സസ്ഥാപനങ്ങളനിഗല പ്രകവശനയ കമഗപ്പടുതലയ
നനിയനനിക്കലയ) ബനില് സയബനനിച്ച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പസ്ഥാര്ട്ടുയ സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി
റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗചെയ്ത പ്രകേസ്ഥാരമുള ബനിലയ സമര്പ്പനിക്കുന. 

(4) അനസൗകദവസ്ഥാഗനികേ ബനിലകേളുയ പ്രകമയങ്ങളുയ സയബനനിച്ച സമനിതനിയഗട
ഒനപതസ്ഥാമതസ്റ്റ് റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര്,  അനസൗകദവസ്ഥാഗനികേ  ബനിലകേളുയ  പ്രകമയങ്ങളുയ
സയബനനിച്ച  സമനിതനിയഗട  ഗചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായ  ഞസ്ഥാന  സമനിതനിയഗട  ഒനപതസ്ഥാമതസ്റ്റ്
റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  റനികപ്പസ്ഥാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പനിച്ചനിരനിക്കുന. 

VI അറനിയനിപ്പസ്റ്റ്

പനി  .   സനി  .   കജേസ്ഥാര്ജേസ്റ്റ് എയ  .  എല്  .  എ  .-  യഗട പരസ്ഥാമര്ശയ സയബനനിച്ചസ്റ്റ് 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇനഗല  2017-ഗല  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന
(കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ശടബകണലനിഗന  സയബനനിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലകേള്)
ബനിലനിഗന  പരനിഗണനസ്ഥാകവളയനില്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനി  മറുപടനി  പ്രസയഗയ
നടത്തുനതനിനനിടയനില്  പബനികേസ്റ്റ്   സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷഗന  ഭരണഘടനസ്ഥാ  പദവനിഗയ
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സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഗചെയറനില്നനിനണസ്ഥായ  ഒരു  പരസ്ഥാമര്ശഗത  വവസ്ഥാഖവസ്ഥാനനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമസഭയഗടയയ  ഗവണ്ഗമനനിഗനയയ  മുകേളനിലസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  ഗചെയര്
അഭനിപ്രസ്ഥായഗപ്പടതസ്ഥായനി ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജേസ്ഥാര്ജേസ്റ്റ് തഗന പ്രസയഗമകദ്ധവ  ആകരസ്ഥാപനിക്കു
കേയണസ്ഥായനി.  ഇതസ്റ്റ്  അകങ്ങയറയ  കഖദകേരമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  ഗചെയര്  അറനിയനിക്കുന.
ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  ഗചെയറനില്നനിനമുണസ്ഥായ  പരസ്ഥാമര്ശയ  വളഗര  വവക്തമസ്ഥായനിരുന.
ഭരണഘടനസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  സസ്ഥാധവതയണസ്റ്റ്,  പരനിമനിതനിയമുണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യഗട
പ്രവര്തനഗത സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ചെനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട അയഗങ്ങളനില്
നനിനയ ഉയര്നവന കവളയനില് ഭരണഘടനസ്ഥാ സസ്ഥാപനമസ്ഥായ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യഗട
സത്വതന പദവനിഗയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിക്കുകേ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗചെയര് ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.  നനിയമസഭയഗടയയ
ഗവണ്ഗമനനിഗനയയ  മറസ്റ്റ്  ഭരണഘടനസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗടയയ  അധനികേസ്ഥാരങ്ങഗളയയ
അവകേസ്ഥാശങ്ങഗളയയ സയബനനിച്ചുള സസ്ഥാമസ്ഥാനവമസ്ഥായ പരനിജ്ഞസ്ഥാനതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില്
തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗചെയര് പരസ്ഥാമര്ശയ നടതനിയതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ഗതറസ്ഥായ വവസ്ഥാഖവസ്ഥാനങ്ങള്
നല്കേനി അനുചെനിതമസ്ഥായ പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് സഭയനില് നടത്തുനതസ്റ്റ് സഭയഗട അന്തസനിനസ്റ്റ്
കചെര്ന നടപടനിയഗലനസ്റ്റ് കഖദപൂര്വ്വയ അറനിയനിക്കുന. ഇക്കസ്ഥാരവതനിലള ഗചെയറനിഗന
അസന്തുഷനി  കരഖഗപ്പടുത്തുന. 

12.00 Noon]

VII നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണകേസ്ഥാരവയ

(i)  2017-  ഗല കകേരള കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങള്   (  രജേനികസ്ട്രേഷനുയ നനിയനണവയ  )
ബനിലനിഗന അവതരണവയ ഗസലകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് അയയണഗമന പ്രകമയവയ 

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ഗഗശലജേ
ടസ്പീച്ചര്  ): 2017-ഗല കകേരള കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങള് (രജേനികസ്ട്രേഷനുയ നനിയനണവയ)
ബനില് ഞസ്ഥാന  അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന.

VIII കമപ്രശ്നയ

ഭരണഘടനസ്ഥാപരമസ്ഥായ വവവസകേള് 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്,  ഈ ബനിലനിഗല കേണനസ്റ്റ് യഥസ്ഥാര്ത്ഥതനില് ഒരു
കസറസ്റ്റ് സബ്ജകസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ്  എനടനി 6-ല് ഭരണഘടനയനില് ഉള ഒരു വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ആര്ടനിക്കനിള്  249  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ തസ്ഥാത്പരവമുള ഒരു വനിഷയഗമനതനിഗന
അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമയ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ്.  കനിനനിക്കല്
എസസ്ഥാബനിഗഷ്മെനസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  2010-ല്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  നനിയമമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ
നനിയമയ പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  ഇന്തവയനിഗല മനിക്കവസ്ഥാറുയ സയസസ്ഥാനങ്ങള് ആര്ടനിക്കനിള്  252 (1)
അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഗറസലകഷനഗകേസ്ഥാണ്ടുവനസ്റ്റ്  അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ്  ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.
അതസ്ഥായതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  നനിയമവയ  സയസസ്ഥാന  നനിയമവയ  തമ്മനില്  കേസ്ഥാതലസ്ഥായ  ഒരു
വവതവസ്ഥാസവമനില.  ഒനരണസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനില്  അയഗങ്ങളുഗടയയ  ആ  കേസൗണ്സനില്
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രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനതനിലള ഒനരണസ്റ്റ് മസ്ഥാറങ്ങളുകമയള. പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ
നനിയമയ  അതുകപസ്ഥാഗല തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബനില് ആയനി കകേരളതനില് വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതരയ ഘടങ്ങളനില് ആര്ടനിക്കനിള് 252(1) അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് സയസസ്ഥാന നനിയമസഭകേള്
ഗറസലകഷന അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ് ഗചെയ്തസ്ഥാല്  മസ്ഥാതയ മതനി.  ഇന്തവയനിഗല ഏകേകദശയ എലസ്ഥാ
സയസസ്ഥാനങ്ങളുയ  ഗചെയ്തനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആസസ്ഥായ,  ബസ്പീഹസ്ഥാര്,  ഝസ്ഥാര്ഖണ്ഡസ്റ്റ്,
ഉതര്പ്രകദശസ്റ്റ്,  ഉതരസ്ഥാഖണ്ഡസ്റ്റ്,  രസ്ഥാജേസസ്ഥാന  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  സയസസ്ഥാനങ്ങള്
ആര്ടനിക്കനിള് 252 (1) അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ് ഗചെയ്തനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. മസ്ഥാതമല
നമ്മുഗട  നനിയമസഭയയ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  പ്രസ്പീസനിഡനസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഇതുസയബനനിച്ചുണസ്റ്റ്.  1968-ഗല
Adoption of Estate Duty Act in respect of Agricultural Land in State of
Kerala,  1972-ഗല Wild Life Protection Act എനനിങ്ങഗന ഒരു ഡസനനിലധനികേയ
പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  നനിയമങ്ങള്  ആര്ടനിക്കനിള്  252(1)  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്
ഗലജേനികസ്ലേച്ചര്  പ്രകമയയ  അകഡസ്ഥാപസ്റ്റ്  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സയസസ്ഥാന  നനിയമസഭയള
അധനികേസ്ഥാരഗത  ഞസ്ഥാന കചെസ്ഥാദവയ  ഗചെയനനില.  നമുക്കസ്റ്റ്  ഗലജേനികസ്ലേറസ്പീവസ്റ്റ്  കകേസ്ഥായപസ്പീറനസനിയണസ്റ്റ്.
പകക യഥസ്ഥാര്ത്ഥതനില് അതനിഗന ആവശവമനില. അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായ വവതവസ്ഥാസങ്ങഗളസ്ഥാനയ
കകേന്ദ്രനനിയമവയ  ഇകപ്പസ്ഥാള് സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന ബനിലയ  തമ്മനില്
ഇലസ്ഥാതതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  ഗറസലകഷന  അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ്  ഗചെയ്തസ്ഥാല്  മസ്ഥാതയ  മതനിഗയന
കേസ്ഥാരവയ സഭയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുത്തുന.

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ഗഗശലജേ
ടസ്പീച്ചര്  ):  സര്,  ഇന്തവന ഭരണഘടനയഗട  249-ാം അനുകച്ഛേദ പ്രകേസ്ഥാരയ സയസസ്ഥാന
ലനിസനിഗല  വനിഷയതനില്  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുള  നനിയമമസ്ഥാഗണനതസ്റ്റ്  ശരനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എനസ്ഥാല് ഭരണഘടനയഗട 251-ാം അനുകച്ഛേദ പ്രകേസ്ഥാരയ 249-ഉയ 250-ഉയ അനുകച്ഛേദങ്ങളനിഗല
യസ്ഥാഗതസ്ഥാനയ ഒരു സയസസ്ഥാനതനിഗന നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണ മണ്ഡലതനിനസ്റ്റ് ഭരണഘടന
പ്രകേസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന  അധനികേസ്ഥാരമുള  ഏഗതങനിലയ  നനിയമമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  അധനികേസ്ഥാരഗത
നനിയനനിക്കുനനില എനസ്റ്റ്  വവക്തമസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  249-ാം അനുകച്ഛേദ  പ്രകേസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുള
നനിയമയ അതനിനസ്ഥായനി പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുള സയസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുയ പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥാക്കനിയ നനിയമയ  പ്രകമയയ  വഴനി   സത്വസ്പീകേരനിക്കുന  സയസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുയ  മസ്ഥാതയ
ബസ്ഥാധകേമസ്ഥായനിരനിക്കുനതസ്ഥാഗണനയ  251-ാം അനുകച്ഛേദതനില് വവക്തമസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരളയ  ഈ  രണസ്റ്റ്  വനിധതനിലയ  പസ്ഥാര്ലഗമനണസ്ഥാക്കനിയ  പ്രസ്തുത  ആകസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാക്കനിയനിടനില.  കൂടസ്ഥാഗത ഈ കേസ്ഥാരവങ്ങള് പ്രസ്തുത കകേന്ദ്ര ആകനിഗന ഒനസ്ഥായ
വകുപ്പസ്റ്റ്  മൂനസ്ഥായ  ഉപവകുപ്പനില്  വവക്തമസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ആകസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാക്കനിയനിടനില.  ഭരണഘടനയഗട  252-ാം  അനുകച്ഛേദതനിനസ്റ്റ്  ഈ  വനിഷയതനില്
പ്രസക്തനിയനില.  ഈ  അനുകച്ഛേദ  പ്രകേസ്ഥാരമല  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  നനിയമയ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുളതുയ.
ഭരണഘടനയഗട  ഏഴസ്ഥായ  പടനികേയനിഗല  ലനിസസ്റ്റ്  2  സയസസ്ഥാന  ലനിസനിഗല  6-ാം  ഉള്ക്കുറനിപ്പസ്റ്റ്
പ്രകേസ്ഥാരയ ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവവയ ശുചെസ്പീകേരണവയ ആശുപതനികേളുയ ശവദവശസ്ഥാലകേളുയ
എന വനിഷയതനില് നനിയമമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന  സയസസ്ഥാന  നനിയമസഭയസ്റ്റ്  അധനികേസ്ഥാരമുണസ്റ്റ്.
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മസ്ഥാതമല കകേന്ദ്ര നനിയമതനില് നനിനസ്റ്റ്  ചെനില  പ്രകേടമസ്ഥായ വവതവസ്ഥാസങ്ങള് സയസസ്ഥാനതനിഗന
സസ്ഥാഹചെരവതനിനനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  പുതനിയ  ബനിലനില്  കചെര്തനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ബനിലനിഗന  ചെര്ച്ചസ്ഥാ
കവളയനില് അതസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥായ.  എലസ്ഥാ സയസസ്ഥാനങ്ങളുയ നനിയമയ അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ്  ഗചെയകേകയസ്ഥാ
പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുകേകയസ്ഥാ ഗചെയ്തനിടനില.  ചെനില സയസസ്ഥാനങ്ങള് സത്വന്തമസ്ഥായനി നനിയമയ
പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ചെനില സയസസ്ഥാനങ്ങള് പ്രകമയയ വഴനി അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. നമ്മള്
സത്വന്തമസ്ഥായനി  നനിയമയ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കപസ്ഥാകുനഗവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  വസ്തുത.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
കമല് പ്രസ്തസ്ഥാവനിച്ച കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല് പ്രസ്തന്നുത കമപ്രശ്നയ നനിലനനില്ക്കുനതല. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  സത്വന്തമസ്ഥായനി  നനിയമങ്ങള്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുഗണനസ്റ്റ്
പറയനതസ്റ്റ് ശരനിയല.  2010-ല് പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ് ഈ നനിയമയ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ് മുമസ്റ്റ്
ആ സയസസ്ഥാനങ്ങളനില് ഇതരയ കേസ്ഥാരവങ്ങഗള ഗറഗുകലറസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാനുള നനിയമമുണസ്റ്റ്.
അതരയ നനിയമങ്ങള് റനിപ്പസ്പീല് ഗചെയ്തസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ നനിയമയ
അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുകേയളഗവനസ്റ്റ്  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  നനിയമതനില്
തഗന പറയനണസ്റ്റ്. അതുവഗര ആ നനിയമമസ്ഥാണസ്റ്റ് അവനിഗട തുടരുനതസ്റ്റ്. ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനി
പറഞ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ശരനിയസ്ഥാഗണങനിലയ  ആര്ടനിക്കനിള്  പലതുയ  മസ്ഥാറനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  വസ്ഥായനിച്ചതസ്റ്റ്.
സഭയഗട ഗറകക്കസ്ഥാര്ഡനിലണസ്ഥാവനതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ശദ്ധനിക്കുനതസ്റ്റ് നലതസ്ഥായനിരനിക്കുയ.
ആര്ടനിക്കനിള്  251-ല്  പറഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനി  പറഞ  കേസ്ഥാരവങ്ങളല.
അതനില്  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  നനിയമതനിനസ്റ്റ്  repugnant  ആയ  ഒനയ  സയസസ്ഥാന
നനിയമസഭ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുനതനിലണസ്ഥാകേസ്ഥാന  പസ്ഥാടനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  സഭസ്ഥാ
ഗറകക്കസ്ഥാര്ഡനിലണസ്ഥാകുഗമനതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ
നനിയമതനിനസ്റ്റ്,  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷനസ്റ്റ്  ഇനകേണ്സനിസനസ്ഥായ  ഒനയ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  കകേസ്ഥാമസ്പീറനസനി
നമുക്കനില. എനസ്ഥാല് നമുക്കസ്റ്റ് നനിയമയ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  അധനികേസ്ഥാരമുണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
ആദവയ തഗന എഗ്രനി ഗചെയ്തതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല് മനനി പറയന വസ്ഥാദമുഖങ്ങള് ഞസ്ഥാന
പറഞ കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നനിരക്കുനതല.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  തഗന  കമപ്രശ്നയ
ഉനയനിക്കുന  സമയതസ്റ്റ്  പറയകേയണസ്ഥായനി  ഇതരഗമസ്ഥാരു  നനിയമയ  നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനുള
നനിയമസഭയഗട  അവകേസ്ഥാശഗത  അകദ്ദേഹയ  കചെസ്ഥാദവയഗചെയനനിഗലനസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്
പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ നനിയമതനിഗന പശ്ചസ്ഥാതലതനില് ഇതസ്റ്റ്   ആവശവമസ്ഥാകണസ്ഥാഗയന
പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹയ ഉനയനിച്ചതസ്റ്റ്. സയസസ്ഥാനതനിഗന സഹജേമസ്ഥായ ചെനില കേസ്ഥാരവങ്ങള്
കൂടനി  ഈ  ബനിലനില്  ഉള്ഗപ്പടുതസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുനഗവനസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനി
ഇവനിഗട  മറുപടനി  പറഞ്ഞു.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ  നടത്തുനതനില്
അപസ്ഥാകേതയനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇവനിഗട വനിശദസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്. മസ്ഥാതവമല ഭരണഘടനസ്ഥാപരമസ്ഥായ
തടസങ്ങഗളസ്ഥാനയ  ഇക്കസ്ഥാരവതനിലനിഗലനയ  വവക്തമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ  സസ്ഥാഹചെരവതനില്
കമപ്രശ്നയ നനിലനനില്ക്കുനതല.
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ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ഗഗശലജേ
ടസ്പീച്ചര്  ):  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ഗമമര്  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  പ്രകതവകേ  വകുപ്പസ്റ്റ്
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതനില് ഗതറസ്റ്റ് വനനിട്ടുഗണങനില് അതസ്റ്റ് തനിരുതസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

2017-ഗല കകേരള കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങള് (രജേനികസ്ട്രേഷനുയ നനിയനണവയ)
ബനില് ഗസലകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയഗട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണഗമന  പ്രകമയയ  ഞസ്ഥാന
അവതരനിപ്പനിക്കുന.

തുറമുഖവയ  മകസനിയവയ  പുരസ്ഥാവസ്തു  സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    രസ്ഥാമചെന്ദ്രന
കേടനപ്പളളനി  ): സര്, ഞസ്ഥാന പ്രകമയഗത പനിന്തസ്ഥാങ്ങുന.

ശസ്പീമതനി ഗകേ  .   ഗകേ  .   ഗഗശലജേ ടസ്പീച്ചര്: സര്, കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
വളഗരയധനികേയ  പരസ്ഥാതനികേള് ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  കമഖലയനില് കൂണുകേള്
കപസ്ഥാഗല  പലയനിടങ്ങളനിലയ  കനിനനിക്കല്  സസ്ഥാപനങ്ങള്  ഉയര്നവരസ്ഥാറുഗണനളതസ്റ്റ്
അനുഭവതനിലളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതരയ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗടകമല് പ്രകേടമസ്ഥായനിട്ടുള നനിയനണങ്ങള്
ഇകപ്പസ്ഥാള്  നമുക്കനില.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒരു  നനിയമയ  വഴനി  ഇതരയ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട
കൃതവമസ്ഥായ  കേണക്കസ്റ്റ്,  അവയഗട  പ്രവര്തനരസ്പീതനി  ഇവഗയലസ്ഥായ  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിയകേ എനതസ്റ്റ് ഇനഗത സസ്ഥാഹചെരവതനില് ഏറവയ ഗുണകേരമസ്ഥായ ചെനികേനിത്സയയ
വനിശത്വസ്ഥാസവതയള  പരനികശസ്ഥാധനയഗമലസ്ഥായ  ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ലഭവമസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ഒഴനിച്ചുകൂടസ്ഥാന  കേഴനിയസ്ഥാത  സയഗതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണ്ടുതഗന   നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണതനിലൂഗട
കനിനനിക്കല്  എസസ്ഥാബനിഗഷ്മെനകേഗള  മുഴുവന  രജേനിസര്  ഗചെയകേയയ  അവയസ്റ്റ്  ചെനില
മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള്  കേല്പ്പനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്  വനികധയമസ്ഥാക്കുകേയയ  ഏറവയ  പരനിമനിതമസ്ഥായ
സസൗകേരവഗമങനിലമുണസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതുയ  വളഗര  അതവസ്ഥാവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ആശുപതനികേഗളക്കുറനിച്ചുയ ലകബസ്ഥാറടറനികേഗളക്കുറനിച്ചുഗമലസ്ഥായ ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ പരസ്ഥാതനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഉയര്നവരുനതസ്റ്റ്.  അടനിസസ്ഥാനസസൗകേരവങ്ങളനിലസ്ഥാഗത  ലകബസ്ഥാറടറനികേളുയ  ആശുപതനികേളുയ
ആരയഭനിക്കുന  രസ്പീതനിയണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  ഇതരഗമസ്ഥാരു  ഗലജേനികസ്ലേഷന  വഴനി  രജേനികസ്ട്രേഷന
നനിര്ബനമസ്ഥാക്കുനകതസ്ഥാടുകൂടനി  അതവസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  സസൗകേരവങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാന
നമുക്കസ്റ്റ്  സസ്ഥാധനിക്കുയ.  മസ്ഥാതമല,  സയസസ്ഥാനതസ്ഥാഗകേ  ആശുപതനികേളുയ  കനിനനിക്കുകേളുഗമലസ്ഥായ
കചെര്നസ്റ്റ്  എത ആകരസ്ഥാഗവ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗണനതനിഗന കൃതവമസ്ഥായ രജേനിസ്ട്രേനി  നമുക്കസ്റ്റ്
ലഭവമസ്ഥാകുകേയയ ഗചെയയ.  ഇസൗ സസ്ഥാപനങ്ങഗളഗയലസ്ഥായ ഒരു കുടക്കസ്പീഴനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനസ്റ്റ്
കൃതവമസ്ഥായ  പരനികശസ്ഥാധന  നടതസ്ഥാന  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയഗമനളതസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രകതവകേതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതുവഴനി  ഇതരയ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട  സസ്ഥാകനര്ഡസ്റ്റ്  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കസ്ഥാനുയ
സസ്ഥാധനിക്കുയ. നനിശ്ചനിത കേസ്ഥാലയളവനിനുളനില് ആവശവമസ്ഥായ സസൗകേരവങ്ങള് ഉണസ്ഥാക്കനിഗയടുതസ്ഥാല്
മസ്ഥാതകമ  രജേനികസ്ട്രേഷന   നനിലനനില്ക്കുകേയളഗവനസ്റ്റ്  നനിയമതനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കസ്ഥാന
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സസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്  ഇനസ്റ്റ്  നനിലവനിലള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാപനയടമകേള്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുയ.  അതുഗകേസ്ഥാണ്ടുതഗന ഇനസ്റ്റ് സയഭവനിക്കുന ഒകടഗറ അപകേടങ്ങള്, ഇനസ്റ്റ്
രസ്ഥാവനിഗല സഭയനില് പരസ്ഥാമര്ശനിച്ച മുരുകേഗന ദസ്ഥാരുണ സയഭവമടക്കമുള കേസ്ഥാരവങ്ങള്
ഒഴനിവസ്ഥാക്കുനതനിനുയ ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ് ജേസ്പീവന രകനിക്കുനതനിനുയ സസ്ഥാധനിക്കുഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ
നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണതനിലൂഗട  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആഗ്രഹനിക്കുനതസ്റ്റ്.  രജേനികസ്ട്രേഷനനിലൂഗട  ഇതരയ
സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട ഒരു ഡസ്ഥാറസ്ഥാകബസസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് കേനിട്ടുയ.  കൂടസ്ഥാഗത രജേനികസ്ട്രേഷനസ്റ്റ് അവഗര
പ്രസ്ഥാപരസ്ഥാക്കുകേ വഴനി  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  ഇതരയ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട  കമല് നനിയനണയ
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനുയ കേഴനിയയ. ഓകരസ്ഥാ ആശുപതനികേളുയ ഇസൗടസ്ഥാക്കുന ചെനികേനിത്സസ്ഥാ നനിരക്കനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
വലനിയ  പരസ്ഥാതനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉയര്നവരുനതസ്റ്റ്.  പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ്  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനില്
ഓപ്പകറഷനുകേളുയ  മറയ  നടക്കുകമസ്ഥാള്  വവതവസ്തമസ്ഥായ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  രസ്പീതനികേളുയ  വവതവസ്തമസ്ഥായ
ഗചെലവകേളുമസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഗപ്പടുനതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  ഇസൗ  ബനിലനില്  ഗചെലവകേള്
പ്രദര്ശനിപ്പനിക്കണഗമന  നനിബനനയളതനിനസ്ഥാല്  ഇതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങളനില്  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്
നനിയനണയ  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുഗമനസ്റ്റ്  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിലൂഗട
ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങള്ക്കുണസ്ഥാകുന  ഒഗടഗറ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയഗമനയ
പ്രതസ്പീകനിക്കുന.  ഇതരയ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട  ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,
ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഏറവയ സഹസ്ഥായകേമസ്ഥായ രസ്പീതനിയനില് അവര് വഞനിക്കഗപ്പടസ്ഥാഗത
ചെനികേനിത്സയസ്റ്റ്  അവഗര  കപ്രരനിപ്പനിക്കുകേ,  ഏഗതങനിലയ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  അടനിസസ്ഥാന  സസൗകേരവങ്ങള്  ഏര്ഗപ്പടുതസ്ഥാതനിരുനസ്ഥാല്  അവരുഗട
രജേനികസ്ട്രേഷന പനിനവലനിക്കുനതുള്ഗപ്പഗടയള ശനിക ഉറപ്പുവരുത്തുകേ തുടങ്ങനി ഒകടഗറ
കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഇസൗ ബനില്വഴനി ഗചെയ്യസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുയ.  കകേരളതനിഗല ജേനങ്ങള് ഏഗറ
ആഗ്രഹനിച്ച  ഒരു  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  അനനിയനനിതമസ്ഥായ  ഇതരയ  സസ്ഥാപനങ്ങഗള
നനിയനനിക്കുനതനിനുയ ഗപസ്ഥാതുജേനതസ്ഥാല്പ്പരവയ മുനനനിര്തനിയള കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഗചെയ്യസ്ഥാന അവഗര
കപ്രരനിപ്പനിക്കുനതനിനുയ  ഇതസ്റ്റ്  സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥാകുയ.  ആ അര്ത്ഥതനില് ഇങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു ബനില്
നമുക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  കേഴനിയനതുയ  അതസ്റ്റ്  നനിയമമസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുനതുയ
കകേരളതനിഗല  ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവഗത  സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ  പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ്  ആര്ദയ
മനിഷഗനലസ്ഥായ  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കുന  ഇസൗ  ഘടതനില്  നമ്മള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്
ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലഗയ  ജേനകേസ്പീയവയ  കരസ്ഥാഗസ്പീസസൗഹൃദവമസ്ഥാക്കുനതനിനുയ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാ
ഗചെലവസ്റ്റ്  കുറയനതനിനുയ ഏറവയ ഗമച്ചഗപ്പട പരനികശസ്ഥാധനയയ ചെനികേനിത്സയയ ലഭവമസ്ഥാക്കുനതനിനുയ
സഹസ്ഥായകേമസ്ഥായവനിധതനില് ഇസൗ ബനില് നനിയമമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് അതസ്റ്റ് ഇതരയ മനിഷനു
കൂടനി  സഹസ്ഥായമസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  ഏറവയ  എളുപ്പതനില്  ഇതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിയഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഏറവയ ഉപകേസ്ഥാരപ്രദമസ്ഥായനിട്ടുള
ഒരു നനിയമമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതനിലൂഗട കകേരള നനിയമസഭയനില് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
പറയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 
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ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  ഇസൗ ബനിലനിഗന ഇയഗസ്പീഷസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാപ്പനി  മസ്ഥാതകമ കേനിടനിയനിട്ടുള,
മലയസ്ഥാളയ കകേസ്ഥാപ്പനി ഇതുവഗര ലഭനിച്ചനിടനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അതസ്റ്റ്  അയഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഗലതഗന  ലഭവമസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരളതനിഗല  ആതുരശുശ്രൂഷസ്ഥാ  രയഗതസ്റ്റ്  വനിപവകേരമസ്ഥായ  മസ്ഥാറങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  തുടക്കയ
കുറനിക്കുന  വലനിയ  വനിതസ്ഥാനങ്ങളുള  ഒരു  ബനില്  ആണസ്റ്റ്  വരുനതസ്റ്റ്.  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്
അയഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  പറയസ്ഥാനുണസ്ഥായനിരനിക്കുയ  എനളതസ്റ്റ്  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എങനിലയ  സമയബനനിതമസ്ഥായനി  പറയസ്ഥാന  ശമനിക്കണയ.  കപസ്ഥായനിനകേഗളലസ്ഥായ  വരണഗമന
കേസ്ഥാരവതനില് തര്ക്കമനില. ആ നനിലയനില് ചെര്ച്ചയനില് പഗങടുക്കണഗമനസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന: സര്,  2017-ഗല കകേരള  കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങള്
(രജേനികസ്ട്രേഷനുയ  നനിയനണവയ)  ബനില്  ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാഭനിപ്രസ്ഥായയ  ആരസ്ഥായനതനിനസ്ഥായനി
31-8-2017 വഗര സര്ക്കുകലറസ്റ്റ് ഗചെയ്യണഗമന കഭദഗതനി ഞസ്ഥാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ഇവനിഗട  ഇസൗ  ബനില്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതനിനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനഗമടുതതനിഗന  ഞസ്ഥാന
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവപരമസ്ഥായ കേസ്ഥാരവതനില് വളഗര കകേസ്ഥാണ്ഷവസസ്റ്റ് ആയ
ഒരു  സയസസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേരളയ.  പകക  നമ്മുഗട  കററനിയഗസ്റ്റ്  തസ്ഥാകഴയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുന
എനള  ആശങ ജേനങ്ങള്ക്കുണസ്റ്റ്.  ഒരുകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്   ജേനങ്ങളുഗട ജേസ്പീവനിതശദര്ഘവയ
പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ് സസ്പീകേളുകടതസ്റ്റ്  അകമരനിക്കന സസ്ഥാകനര്ഡനികനസ്ഥാടസ്റ്റ് തസ്ഥാരതമവഗപ്പടുതതക്ക
വനിധതനില്  നനിലനനിനനിരുന.  അഗതസ്ഥാരു പഴയകേസ്ഥാല അനുഭവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇനസ്റ്റ് നമ്മുഗട
ആകരസ്ഥാഗവരയഗയ  സസ്ഥാവകേസ്ഥാശയ  തസ്ഥാകഴസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനി
പറഞതുകപസ്ഥാഗല  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  ഒരു  സസ്ഥാകനര്ശഡകസഷന  ഉണസ്ഥാകേണയ.
അതനിനുകവണനിയള നടപടനിയണസ്ഥാകേണഗമനതസ്റ്റ്  സമൂഹതനിഗന ഗപസ്ഥാതുആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ
ആവശവതനിനസ്ഥായനി  പരമസ്ഥാവധനി  നമുക്കസ്റ്റ്  ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ്  നനില്ക്കസ്ഥാന  കേഴനിയണഗമനസ്റ്റ്  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്
എഗന  അഭനിപ്രസ്ഥായയ.  ഇവനിഗട  രണ്ടുമൂനസ്റ്റ്  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ചെനികേനിത്സസ്ഥാവനിധനികേളുണസ്റ്റ്  -
ആയര്കവ്വദയ,  അകലസ്ഥാപ്പതനി,  കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാ;   യനസ്ഥാനനി  കപസ്ഥാഗല  മറസ്റ്റ്  ഉപചെനികേനിത്സസ്ഥാ
വനിധനികേളുമുണസ്റ്റ്.  ഇവഗയലസ്ഥായ  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്  പ്രചുരപ്രചെസ്ഥാരതനിലനിരനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ആകരസ്ഥാഗവ രയഗത്തുള സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഗപസ്ഥാതുവസ്ഥായ ഒരു സസ്ഥാകനഡുണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള
ശമമുണസ്ഥാകയ മതനിയസ്ഥാകൂ. ഗപസ്ഥാതുവസ്ഥായ സസ്ഥാകനര്ഡുണസ്ഥാക്കുനതനിനസ്ഥായനി ഇസൗ ബനിലനില്
അപസ്ഥാകേതകേളുഗണങനില്  അതുകൂടനി  നനികേത്തുനതനിനസ്റ്റ്  ഇസൗ  ചെര്ച്ച  ഉപകേരനിക്കണഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ്
എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ.  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  അവതരനിപ്പനിച്ച ബനിലനില് സയസസ്ഥാന കേസൗണ്സനിലനിഗന
രൂപസ്പീകേരണഗതക്കുറനിച്ചുയ  അതനിഗന  ചുമതലകേഗളക്കുറനിച്ചുയ  പറയനണസ്റ്റ്.  ഇതനില്
ജേനപ്രതനിനനിധനികേള്കൂടനി ഉള്ഗപ്പടണയ. ജേനങ്ങളുഗട  ഗപസ്ഥാതുവനികേസ്ഥാരയ  അറനിയനിക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കണഗമങനില്  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുഗട  പ്രസ്ഥാതനിനനിധവയ  ഇസൗ  സമനിതനികേളനില്
ഉറപ്പുവരുതനികയ  മതനിയസ്ഥാകൂ.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ഗപ്രസ്ഥാകപ്പസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഗചെയ്തനിരനിക്കുന  ബനിലനില്
കകേവലയ  ഉകദവസ്ഥാഗസരുകടതസ്റ്റ്  മസ്ഥാതമസ്ഥായ  ഒരു  സമനിതനിയസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.
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ഫനിസനികയസ്ഥാ ഗതറസ്ഥാപ്പനി ഇസൗ രയഗഗത വളഗര പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ഒരു ഇനമസ്ഥാണസ്റ്റ്. അവരുഗട
സയഘടന  നനികവദനയ  ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന വനിശത്വസ്ഥാസയ.  അവര്ക്കുകൂടനി
ഒരു  ഗറപ്രസകനഷന  കവണഗമനളതസ്റ്റ്  ഇസൗ  കേസ്ഥാലഘടതനിഗന  ശബ്ദമസ്ഥായനി
നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അങ്ങഗന  അണ്ഗറപ്രസകനറസ്പീവസ്ഥായനി  നനില്ക്കുന കമജേറസ്ഥായ
കസക്കഹസ്ഥാള്കഡഴനിഗനക്കൂടനി  ഇസൗ  രയഗകതയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനുയ  അവര്ക്കുകൂടനി
പ്രസ്ഥാതനിനനിധവയ ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുയ കേഴനിയണയ.

ശസ്പീ  .    ഷസ്ഥാഫനി പറമനില്:  സര്,   ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട അയഗയ ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിച്ച
ഫനിസനികയസ്ഥാ ഗതറസ്ഥാപ്പനിഗയ സയബനനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.   സര്ക്കസ്ഥാര്തലതനില്
ഗവറുയ 50 കപസ്ഥാസ്റ്റുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ കമഖലയനില് പ്രവര്തനിക്കുനവര്ക്കസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിവയസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗല നനിരവധനി സസ്ഥാപനങ്ങളനില് പഠനിച്ചുവരുന വനിദവസ്ഥാര്ത്ഥനികേളുയ,
ഇനസ്റ്റ് നമ്മുഗട ചെനികേനിത്സസ്ഥാ രസ്പീതനികേളനില് പ്രസ്ഥായകഭദമകനവ ആളുകേള് ഉപകയസ്ഥാഗഗപ്പടുതനി
ഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന ഒരു കമഖലയസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.   ഇസൗ കമഖലയനില് പ്രവര്തനിക്കുനവരുഗട
ഗതസ്ഥാഴനിലവസരയ,  ജേനങ്ങളുഗട  ആകരസ്ഥാഗവഗത  സയബനനിച്ചുള  കേണ്കസണ്,
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  അവരുഗട  പ്രതനിനനിധനിഗയ
ഇസൗ  കേസൗണ്സനിലനില്  ഉള്ഗപ്പടുതണഗമനതസ്റ്റ്  വളഗര  അതവസ്ഥാവശവമസ്ഥാഗണന  ഒരു
ഗപസ്ഥാതു  വനികേസ്ഥാരമുണസ്റ്റ്.  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  പരനിഗണനിക്കണഗമനസ്റ്റ്
അഭവര്ത്ഥനിക്കുന.

(അദ്ധവകകവദനിയനില്  ഗചെയര്കപഴണ് ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി)

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞസ്ഥാന  പറയസ്ഥാന  ആരയഭനിച്ചതുതഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്.  അണ്ഗറപ്രസകനറസ്പീവസ്ഥായനി  മറസ്റ്റ്  രയഗങ്ങളനില്
പ്രവര്തനിക്കുനവഗരക്കൂടനി  ഇസൗ ഗനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിനകേതസ്റ്റ് കചെര്ക്കസ്ഥാന കേഴനിയണയ.  ഇസൗ
ഗനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിനകേതസ്റ്റ്  എലസ്ഥാ  ആളുകേളുമുണസ്ഥാകേണയ.  ഇസൗ  കുടയകേസ്പീഴനില്  പ്രസ്ഥാതനിനനിധവമനിലസ്ഥാഗത
കപസ്ഥാകുന സമനിതനികേകളസ്ഥാ ചെനികേനിത്സസ്ഥാവനിധനികേകളസ്ഥാ ഉണസ്ഥാകേരുതസ്റ്റ്.  ഇതനിഗന കടസ്ഥാടലസ്ഥായനി
ഗറപ്രസനസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  കേഴനിയണയ.  ആകരസ്ഥാഗവ  സയരകണതനിഗന  നനിലവസ്ഥാരയ  ഉയര്തനികയ
മതനിയസ്ഥാകൂ.  അങ്ങസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ് രസ്ഥാവനിഗല അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ്റ്റ് മറുപടനി പറഞകപ്പസ്ഥാള്
അയ്യസ്ഥായനിരകതസ്ഥാളയ  സത്വകേസ്ഥാരവ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനത്തുഗണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.
അയ്യസ്ഥായനിരകതസ്ഥാളയ  വരുന  സത്വകേസ്ഥാരവ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഗപസ്ഥാതുവസ്ഥായ  ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ
അയ്യസ്ഥായനിരയ  തരതനിലസ്ഥായനിരനിക്കസ്ഥായ.  അവര്  കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന  ബനിലകേള്
അയ്യസ്ഥായനിരയ രൂപതനിലളതസ്ഥായനിരനിക്കുയ. ഇതനിഗനസ്ഥാഗക്ക കററനിയകഗസ്ഥാ, സനിസകമസ്ഥാ ഇല.
അതതസ്റ്റ് മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനകേള്ക്കസ്റ്റ് കതസ്ഥാനന രൂപതനിലള ബനിലകേളസ്ഥാകുയ ഇതനിനകേതസ്റ്റ്
വരസ്ഥാന  സസ്ഥാധവത.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  standardisation  ഇസൗ  രയഗത്തുണസ്ഥാകേണയ  എനളതസ്റ്റ്
ജേനങ്ങളുഗട  ഗപസ്ഥാതുവസ്ഥായ  ആഗ്രഹമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കനിനനിക്കല്  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട  ഇനയ
തനിരനിക്കുനതനിനുകവണനിയള  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന  ഉണസ്ഥാകയ  മതനിയസ്ഥാകൂ.  അങ്ങഗന  ഇനയ
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തനിരനിക്കുകേയയ ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ ഉറപ്പസ്ഥാക്കുകേയയ ഗചെയനതനിനുകവണനിയള നടപടനികേളുണസ്ഥാകേണയ.
ഗുണനനിലവസ്ഥാരമനിലസ്ഥാത കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട  ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതനിനു
കവണനി സമയയ അനുവദനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കണയ.  അകതസമയയ നനിശ്ചനിത സമയതനിനുളളനില് ഇസൗ
സസ്ഥാകനര്ഡനികലയസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഉയരസ്ഥാന  കേഴനിയനനിഗലനസ്റ്റ്  വരനികേയസ്ഥാഗണങനില്
അങ്ങഗനയള സസ്ഥാപനങ്ങഗള പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാന അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്  കകേരളതനിഗല
ജേനങ്ങളുഗട  ആകരസ്ഥാഗവതനിനസ്റ്റ്  വലനിയ  ഭസ്പീഷണനിയസ്ഥാകുഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  കേണക്കസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.
എനനിക്കസ്റ്റ്  അറനിയസ്ഥാവന ഒരു സയഭവമുണസ്റ്റ്.  ആശുപതനിയനില് വലതുകേസ്ഥാലനിനസ്റ്റ്  ഒടനിവസ്റ്റ്
പറനി  കരസ്ഥാഗനി  ഗചെനകപ്പസ്ഥാള്  ഇടതുകേസ്ഥാലനിനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസറനിടസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുവനിട  സയഭവയ.  കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥാകുന മസ്ഥാനസനികേമസ്ഥായ ബുദ്ധനിമുടസ്റ്റ് മസ്ഥാതമല കകേരളതനിനസ്ഥാഗകേ അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ
സയഭവമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  പ്രമുഖമസ്ഥായ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് ഓപ്പകറഷന നടത്തുനതനിനു
കവണനി  51  കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവസരയ  കേസ്ഥാത്തുനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  അതയയ  ഗചെയ
വരുകമസ്ഥാള്  ഇസൗ  വര്ഷയ  തഗന  കേഴനിഞ്ഞുകപസ്ഥാകുയ.  ആശുപതനിയനില്  കരസ്ഥാഗനികേള്
വനസ്ഥാല്  കേത്വനിക്കസ്റ്റ്  ഗറകസസ്ഥാണ്സുണസ്ഥാവകേയയ  അതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയ കവണയ. എലസ്ഥാ ആശുപതനികേളനിലയ കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗണനസ്റ്റ് രസ്ഥാവനിഗല
അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇക്കസ്ഥാരവയ ഒനകൂടനി പരനികശസ്ഥാധനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ. അങ്ങസ്റ്റ്
പറയനതുകപസ്ഥാഗല കപസ്ഥാസസ്റ്റ് നനികേതനിയനിട്ടുണസ്ഥായനിരനിക്കുയ, പഗക കഡസ്ഥാകര് ഗഡപകകടഷനനികലസ്ഥാ,
വര്ക്കനിയഗസ്റ്റ് അകറഞഗമനനികലസ്ഥാ  മഗറസ്ഥാരു സലതസ്ഥായനിരനിക്കുയ. ഗറകക്കസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ് പ്രകേസ്ഥാരയ
ഇന സലതസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുണസ്റ്റ്  എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  യഥസ്ഥാര്ത്ഥതനില് ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
അതനിഗന പ്രകയസ്ഥാജേനയ ലഭനിക്കുനനില. ഇതനിനകേതസ്റ്റ് നമ്മള് സ്ക്രൂടഗഗണസസ്റ്റ് ഗചെയ്യണയ.
രസ്ഥാഷസ്പീയതനിനപ്പുറമസ്ഥായനി  ഗുണനനിലവസ്ഥാര  വര്ദ്ധനവനിനുകവണനി  നമ്മള്  നടത്തുന
ഗപസ്ഥാതുവസ്ഥായ പരനിശമയ എനള നനിലയനില് ഉയര്ന തലതനില് നമുക്കസ്റ്റ് ഇതനിഗന
കേസ്ഥാണസ്ഥാന കേഴനിയണയ.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ ഗതറകുറങ്ങള് കുറയനതനിനുകവണനിയള
നടപടനികേള്  എടുകത  മതനിയസ്ഥാകൂ.  ആകരസ്ഥാഗവസയരകണ  നനിലവസ്ഥാരയ  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതനിനു
കവണനിയള നടപടനികേളുണസ്ഥാകേണയ. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  കനിനനിക്കല്  സസ്ഥാപനയ  എനളതനിനസ്റ്റ്  വനിശസ്ഥാലമസ്ഥായനിട്ടുള
നനിര്വ്വചെനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  കനിനനിക്കസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  പറഞസ്ഥാല്  കഹസ്ഥാസനിറല്,
വലനിയ  കഹസ്ഥാസനിറല്  വരുയ,  ഒരസ്ഥാള്  ഇരുനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുന  സലയ  വരുയ,
ലകബസ്ഥാറടറനിയയ ഇതനിനകേതസ്റ്റ് ഉള്ഗപ്പടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കനിനനിക്കസ്റ്റ് എന നനിര്വ്വചെനതനില്
ലസ്ഥാബസ്റ്റ് ഗടകസ്പീഷവന മസ്ഥാതയ ഇരുനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കുന ആ ലസ്ഥാബുകപസ്ഥാലയ  '' a place
established as an independent entity or part of an establishment referred to
in sub-clause (i), in connection with the diagnosis or treatment of diseases
where  pathological,  bacteriological,  genetic......”എനപറഞസ്റ്റ്  കനിനനിക്കല്
ലസ്ഥാബുയ  ഇതനിനകേതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉള്ഗപ്പടുനതസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാതനിനുയ  രജേനിസര്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  ഒരു
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ഫസ്പീസസ്ഥാണസ്റ്റ്,  അതനിഗന പരനികശസ്ഥാധനയയ ഫസ്പീസസ്ഥാണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  പുതുക്കസ്ഥാനുള സമയയ
കേഴനിഞനിട്ടുഗണങനില് അമതനിനസ്ഥായനിരയ  രൂപ  മുതല് ലകയ രൂപ വഗര  ഗഗഫന
ഇസൗടസ്ഥാക്കുനണസ്റ്റ്.  ഒകര  ഗഗഫനുയ  മസ്ഥാനദണ്ഡവമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബനിനുയ  ആശുപതനികേള്ക്കുമുളതസ്റ്റ്.
മള്ടനിഗസഷവസ്ഥാലനിറനി  കഹസ്ഥാസനിറലകേളുയ  ഒരു  ഗടകസ്പീഷവന  മസ്ഥാതയ  ഇരുനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുന
ലസ്ഥാബുകേളുയ  ഇതനിഗന  പരനിധനിയനില്  വരുഗമനളതസ്റ്റ്  വലനിയ  ഒരു കുറവസ്ഥായനി  കതസ്ഥാനനണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് അങ്ങയഗട അഭനിപ്രസ്ഥായയ എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന: സര്, അങ്ങസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ് ശരനിയസ്ഥായ കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇനയ
തനിരനിക്കുകേ  മസ്ഥാതമല  ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  സസ്ഥാകനര്ഗഗഡസസ്റ്റ്  ഗചെയ്യണയ.
അങ്ങസ്റ്റ് പറഞതുകപസ്ഥാലള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്കൂടനി പരനിഗണനിക്കുകേയയ കവണയ.  കമജേര്
കഹസ്ഥാസനിറലകേഗളലസ്ഥായ  ഒകര  രൂപതനിലസ്ഥാകേണഗമനനില.  ഗബഡ്ഡുകേളുഗട  അടനിസസ്ഥാനതനില്
സസ്ഥാകനര്ഗഗഡകസഷന  കവണയ.  500  ഗബഡ്ഡുള  ആശുപതനിയയ  50  ഗബഡ്ഡുള
ആശുപതനിയയ ഒകര രൂപതനില് നമുക്കസ്റ്റ് എങ്ങഗന അളക്കസ്ഥാന കേഴനിയയ.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ഒസ്ഥാഫസ്റ്റ്  ഇന്തവയഗട  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  50,  100,  150,  200,  അതനിനുമുകേളനില്
ഗബഡ്ഡുകേള്,  ഈ നനിലയനില് വരുകമസ്ഥാള് അതനിഗന കേത്വസ്ഥാളനിറനി കേണ്കടസ്ഥാളുയ ഉണസ്ഥാകേണയ.  ആ
ആശുപതനികേളനില്  ഉണസ്ഥാകകേണ  മനിനനിമയ  ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനകേള്,  അവനിഗടയള  കഡസ്ഥാകകഴസ്റ്റ്
ആഗരസ്ഥാഗക്ക  ആയനിരനിക്കണയ,  ഏതസ്റ്റ്  രൂപതനിലളവരസ്ഥായനിരനിക്കണയ,  കയസ്ഥാഗവത
എന്തസ്ഥായനിരനിക്കണയ,  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന  ശമളയ  എന്തസ്ഥായനിരനിക്കണയ  ഇസൗ
രൂപതനിലള നടപടനികേളനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേണയ.  സത്വകേസ്ഥാരവ പ്രസ്ഥാകസ്പീസസ്റ്റ് ആശുപതനിയനില്
നടത്തുന സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാകേരുതസ്റ്റ്. കരസ്ഥാഗസ്പീസസൗഹൃദയ എനസ്റ്റ് മസ്ഥാതമല, കകേരളതനിഗല
കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ്  സത്വസ്ഥാതനവയ  കേനിട്ടുന  നനിയമമസ്ഥാക്കനി  ഇതനിഗന  മസ്ഥാറസ്ഥാന  കേഴനിയണയ.
ഇകപ്പസ്ഥാള് കരസ്ഥാഗനികേഗള കൂച്ചുവനിലങ്ങനിടസ്റ്റ് നനിര്തനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അങ്ങഗനയലസ്ഥാഗത
കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ്  സത്വസ്ഥാതനവകതസ്ഥാടുകൂടനി  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന  കേഴനിയതക്കവനിധതനില്  വനിപുലമസ്ഥായ
അര്ത്ഥതനികലയസ്റ്റ് ഉയര്തനിഗക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേണയ. കഹസ്ഥാസനിറലനിഗന കേത്വസ്ഥാളനിറനിഗഗവസസ്ഥായനി തരയ
തനിരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയണയ.  അങ്ങഗന  തരയതനിരനിച്ചസ്ഥാല്  കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ്  വളഗര
ഗുണമസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ ഒരു കേസ്ഥാരവയ ശരനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഗചെറനിയ കനിനനിക്കനിനസ്റ്റ്
ഗഗഫന ഇസൗടസ്ഥാക്കസ്ഥായ.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമ്മര് : സര്, ലകബസ്ഥാറടറനികേള് ഇതനിനകേതസ്റ്റ് വരുനഗവനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഗചെറനിയ  കനിനനിക്കുകേളുഗടയയ  ലസ്ഥാബുകേളുഗടയയ
ഗഗഫനനിഗന ഗപസ്ഥാസനിഷനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന പറയനതസ്റ്റ്.  അഗതലസ്ഥായ ഒകര രസ്പീതനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഒരു ലകയ രൂപ ഗഗഫന ഇസൗടസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല് ഒരു വര്ഷയഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാലയ ലഭനിക്കനില.
എനസ്ഥാലയ അതയയ തുകേ അവരനില് നനിനസ്റ്റ് ഇസൗടസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  അടയസ്ഥാന കേഴനിയസ്ഥാത
രൂപതനില്  വരുയ.  അവസസ്ഥാനയ  ഇഗതലസ്ഥായകൂടനി  വര്ദ്ധനിച്ചസ്റ്റ്  ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ്  ഗഗഫന
അടയണസ്ഥാഗയന രൂപതനില് കവഗറസ്ഥാരു കേസ്ഥാലഘടതനില് സഭയസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണനി
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വരുയ.  അതുവരസ്ഥാഗത  പ്രസ്ഥാകനിക്കലസ്ഥായനി  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുനതനിനുള
നടപടനിഗയടുക്കണഗമനസ്റ്റ് തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ. ഗഹല്തസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസസ്റ്റ്
ഡയറകര്  നനിര്വ്വസ്ഥാഹകേ  സമനിതനിയഗട  അദ്ധവകനസ്ഥാകേസ്ഥാഗത,  ഗഹല്തസ്റ്റ്  മനിനനിസര്
തഗന ഇതനിഗന അദ്ധവകയസ്ഥായനി വരണയ.  ഇന്തവന സനിസയസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഗമഡനിസനിന,
അകലസ്ഥാപ്പതനി,  കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാപ്പതനി  തുടങ്ങനി  ഒകര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവമുള  മൂനസ്റ്റ്  ഗമഡനിക്കല്
സനിസതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് നമ്മള് നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇവര് തമ്മനിലയ പരസരയ ഗഗവരുദ്ധവമുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  വരസ്ഥാതനിരനിക്കണഗമങനില്  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനിതഗന  അദ്ധവകയസ്ഥായനി
നനിര്വ്വസ്ഥാഹകേസമനിതനി പുനദുഃസയഘടനിപ്പനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കവണനിയള നടപടനിയണസ്ഥാകേണയ.
കേസൗണ്സനിലനില്  അയഗമസ്ഥായനി  നനിയമനിക്കഗപ്പടുനതനിനുള  അകയസ്ഥാഗവത  പറയന
വകുപ്പുകേളുണസ്റ്റ്.  അകയസ്ഥാഗവത-സദസ്ഥാചെസ്ഥാരദൂഷവതനിനസ്റ്റ്  തടവശനിക  അനുഭവനിക്കുന  ആള്
എനപറഞസ്ഥാല്,  അവര്ക്കസ്റ്റ് കകേസ്ഥാടതനിയനില് കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുയ,  കകേസ്ഥാടതനി നടപടനിഗയടുക്കുനതുവഗര
കേസ്ഥാത്തുനനില്ക്കസ്ഥാനുയ ആ നടപടനിക്കകേതസ്റ്റ് ഏഗതങനിലയ സയശയതനിഗന ആനുകൂലവയ
ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ് സദസ്ഥാചെസ്ഥാര വനിരുദ്ധനസ്ഥായനി ഒരസ്ഥാള് രകഗപ്പട്ടുവരനികേയസ്ഥാഗണങനില് അയസ്ഥാള്ക്കസ്റ്റ്
ഇവനിഗട  തുടര്നകപസ്ഥാകേസ്ഥാഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  അര്ത്ഥയ.  സദസ്ഥാചെസ്ഥാരവനിരുദ്ധ പ്രവര്തനതനില്
പ്രതനിയസ്ഥായനി  വരുന ആളനിഗന കേമ്മനിറനിയനില് വയ്കക്കണ ആവശവമനില.  Morally
theftitude  ആയനിട്ടുള ആളുകേഗള നനിര്വ്വസ്ഥാഹകേ സമനിതനിയനില്നനിനസ്റ്റ് ഒഴനിവസ്ഥാക്കണയ.
കകേന്ദ്ര സയസഥസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് സര്വ്വസ്പീസനില് നനിനസ്റ്റ് നസ്പീക്കയഗചെയ്ത ആള് കേമ്മനിറനിയനില്
ഇരനിക്കസ്ഥാന അകയസ്ഥാഗവനസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് കേരുകതണ.  സത്വസ്ഥാഭസ്ഥാവ ദൂഷവതനിഗന കേസ്ഥാരവതനില്
സര്വ്വസ്പീസനില് നനിനസ്റ്റ് നസ്പീക്കയ ഗചെയ്തസ്ഥാല്, അയസ്ഥാള് ഇസൗ കേമ്മനിറനിയനില് ഇരനിക്കസ്ഥാന പറനില.
ചെനിലകപ്പസ്ഥാള് politically motivated ആയനിട്ടുള നടപടനികേള്മൂലയ സര്വ്വസ്പീസനില് നനിനസ്റ്റ് നസ്പീക്കയ
ഗചെയ്യസ്ഥാന സസ്ഥാധവതയനികല?  സത്വഭസ്ഥാവദൂഷവതനിനസ്റ്റ് ശനികനിക്കഗപ്പട ആളുകേളുഗണങനില്
അവഗര ഒഴനിവസ്ഥാക്കനി പുനദുഃസയഘടനിപ്പനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ. രജേനികസ്ട്രേഷന വളഗര
അതവന്തസ്ഥാകപകനിതമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകവണനി  ഞസ്ഥാന  കനരഗത  പറഞ  കപസ്ഥായനിനനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്
കയസ്ഥാജേനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഒരു രജേനികസ്ട്രേഷഗന കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനി തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥാഗണങനില് ഒരു
വര്ഷവയ  സനിരമസ്ഥാഗണങനില് മൂനവര്ഷവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷയ ഇഗതലസ്ഥായ ഓള്
ഗപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന  എന  മടനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  Frequent  ആയനിട്ടുള  ഇനഗസകന  നടകന  മതനിയസ്ഥാകൂ.
നമ്മള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന രൂപതനിലള കേത്വസ്ഥാളനിറനി  ഗമയനിഗനയനിന  ഗചെയനകണസ്ഥാ;  ആ
കേത്വസ്ഥാളനിറനിയനില്നനിനയ  തസ്ഥാകഴസ്ഥാടസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുനഗണങനില്  നനിശ്ചയമസ്ഥായയ  അതനിഗന  രജേനികസ്ട്രേഷന
കേവസ്ഥാനസല്  ഗചെയഗമനള  രൂപതനില്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കനസ്ഥാടസ്പീസസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുയ  തൃപനികേരമസ്ഥായ
രൂപതനില്  മറുപടനി  വരുനനിഗലങനില്  ആ  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള
അധനികേസ്ഥാരയ ഈ നനിയമതനിലൂഗട നമുക്കുണസ്ഥാകേണയ.  ഉനതനനിലവസ്ഥാരമുള സസ്ഥാപനങ്ങഗളന
നനിലയനില്  കമസ്പീകേരനിച്ചുകപസ്ഥാകേതക്കവനിധതനിലള  നടപടനിയണസ്ഥാകേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ.
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നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ   ലസ്ഥാബുകേളുണസ്റ്റ്.  ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനിഗന  സമസ്പീപത്തുള
രണസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബനില്  കേയറനി  ഗടസസ്റ്റ്  ഗചെയ്തസ്ഥാല്  രണസ്റ്റ്  തരതനിലള  റനിസള്ടസ്ഥായനിരനിക്കുയ
കേനിട്ടുകേ.  പലതുയ  പല റസ്പീഡനിയഗസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പല ലസ്ഥാബുകേളുയ പല രൂപതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഇസൗടസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  വവസ്ഥാജേ  ലസ്ഥാബുകേളുഗട  പ്രവര്തനയ  തടയസ്ഥാന  കേഴനിയണയ.
അതനിനസ്റ്റ്  ശക്തമസ്ഥായനിട്ടുള  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷനസസ്റ്റ്  ഇസൗ  നനിയമതനിനകേത്തുണസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ്
ഓര്മ്മനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  രജേനികസ്ട്രേഷന  അകതസ്ഥാറനിറനിയനില്  ഗചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായനി  ജേനിലസ്ഥാ
കേളകഗറയസ്ഥാണസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി ഗതരഗഞടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. അഗതസ്ഥാനയ പ്രസ്ഥാവര്തനികേമല.
ജേനിലസ്ഥാ കേളകഗറനസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ് 104 കേമ്മനിറനികേളുഗട അദ്ധവകനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ജേനിലസ്ഥാ കേളകഗറ
തഗന  രജേനികസ്ട്രേഷന  അകതസ്ഥാറനിറനിയഗട  ഗചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  ഒരു  കജേസ്ഥാലനിയയ
നടക്കനിഗലനലസ്ഥാഗത  ഗുണപരമസ്ഥായനി  ഒരു  ഗമച്ചവയ  ഉണസ്ഥാകേനില.  ഇഗതലസ്ഥായകൂടനി
കേസ്ഥാച്ചനികുറുക്കനി  ഉണസ്ഥാക്കനി  വലനിയ  കേയതനികലയനിട്ടു  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതുകപസ്ഥാഗല  അതസ്റ്റ്  കേനിടന
കപസ്ഥാകുയ.  എകഗപര്ഗഗടസസ്ഥായനിട്ടുള  കേമ്മനിറനിഗയവച്ചസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷന  നടത്തുനതനിനു
കവണ  നടപടനിയണസ്ഥാകേണയ.  പ്രസ്തുത  കേമ്മനിറനിയനില്  ഡനി.എയ.ഒ.-യയ  ഗമഡനിക്കല്
എകസ്റ്റ്ഗപര്ടസ്റ്റ്സുമനില.  ഇവരസ്ഥാരുയ ഇലസ്ഥാഗത രജേനികസ്ട്രേഷന നടതനിയസ്ഥാല് ശരനിയസ്ഥാകേനില.
മസ്ഥാതമല  വവസ്ഥാജേ  രജേനികസ്ട്രേഷനുള  സസ്ഥാധവതകേള്  കൂടുഗമനളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന മഗറസ്ഥാരു നനിര്കദ്ദേശയ.

രജേനികസ്ട്രേഷനനിലസ്ഥാത  ഒരു  സസ്ഥാപനവയ  നമ്മുഗട  സമൂഹതനില്  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന
പസ്ഥാടനില.  കേസ്ഥാരണയ ജേനങ്ങളുഗട ജേസ്പീവന വച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇവര് കേളനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ ജേസ്പീവഗന വനിലയഗട
രൂപതനില്  ഉയര്ന തലതനില്  അതനിഗന  കേസ്ഥാണസ്ഥാന  കേഴനിയണയ.  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേ
രജേനികസ്ട്രേഷനനിഗല ചെനില ഗപ്രസ്ഥാവനിഷനസസ്റ്റ് ഇവനിഗട പറയനണസ്റ്റ്.  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേ രജേനികസ്ട്രേഷനനിഗല
18 (എ)-യനില് രജേനികസ്ട്രേഷഗന ഉപസ്ഥാധനികേഗളക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതനിഗല
18 (എ)-യയ അതനിഗന subsequent ആയ വകുപ്പുയ contradiction ആണസ്റ്റ്.  ഒരനിടതസ്റ്റ്
18(എ) എനപറയനതസ്റ്റ് രജേനികസ്ട്രേഷനുള ഉപസ്ഥാധനികേള് ആണസ്റ്റ്. 'കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനതനിഗന
വനിഭസ്ഥാഗതനിനനുസൃതമസ്ഥായനി  സര്ക്കസ്ഥാര്  വനിജ്ഞസ്ഥാപനയ  ഗചെയ്കതയസ്ഥാവന  ഏറവയ
കുറഞ  നനിലവസ്ഥാരമുണസ്ഥായനിരനികക്കണതസ്ഥാണസ്റ്റ്'.  'വനിജ്ഞസ്ഥാപനയ  ഗചെയന  ഏറവയ  കുറഞ'
എനപറഞസ്ഥാല് എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ് നമ്മള് മനിനനിമതനില്  നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  ഏറവയ നല
നനിലവസ്ഥാരയ  കവണഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  ബനിലനിഗന  ഉകദ്ദേശവയ.  കനിനനിക്കല്  സസ്ഥാപനതനിഗന
വനിഭസ്ഥാഗതനിനനുസൃതമസ്ഥായനി  സര്ക്കസ്ഥാര്  വനിജ്ഞസ്ഥാപനയ  ഗചെയ്കതയസ്ഥാവന  ഏറവയ
കുറഞ  നനിലവസ്ഥാരമുണസ്ഥായനിരനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതനില്  പറയനതസ്റ്റ്.  നമ്മള്  എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
തസ്ഥാകഴസ്ഥാടസ്റ്റ് പനിടനിച്ചുവലനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഏറവയ നല നനിലവസ്ഥാരയ കവണഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ
ബനിലനിഗന ഉകദ്ദേശവഗമനളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ആ അകപ്രസ്ഥാച്ചസ്റ്റ്  കപസ്ഥാസനിറസ്പീവസ്ഥാകേണയ.  ഏറവയ
നല നനിലവസ്ഥാരയ അവര്ക്കുണസ്ഥാകേണയ.
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'അയഗസ്പീകേരനിക്കഗപ്പട ശവദവശസ്ഥാസ ശസ്ഥാഖയനില് നനിനള കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് കേണ്സള്കടഷന
സര്വ്വസ്പീസുകേള് മസ്ഥാതയ നല്കുന കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങള് രജേനിസര് ഗചെയ്തസ്ഥാല് മസ്ഥാതയ
മതനിയസ്ഥാകുഗമനയ  ആകനിഗന  18-ാം  വകുപ്പസ്റ്റ്  (എ)  ഖണ്ഡയ  അങ്ങഗന  കനിനനിക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ്
ബസ്ഥാധകേമലസ്ഥാതതുമസ്ഥാണസ്റ്റ്' എനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതനില് പറഞനിട്ടുളതസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ.
ഇതസ്റ്റ് രണ്ടുയ തമ്മനില് വളഗര  contradiction  ഉണസ്റ്റ്.  ഈ ബനിലനിഗന കകസ്ഥാസസ്റ്റ് ശബ
കകസ്ഥാസസ്റ്റ് ചെര്ച്ച വരുന സമയതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  ഈ  contradiction  ഒഴനിവസ്ഥാക്കണയ.
ഇതനിനസ്റ്റ് ഏറവയ നല സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് കേനിട്ടുകേയയ  നല സസ്ഥാപനങ്ങള് ഉയര്നവരനികേയയ
കവണയ. ആ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നല കപ്രസ്ഥാത്സസ്ഥാഹനയ ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ്  നനസ്ഥായനി  ഗകേസ്ഥാണ്ടു
കപസ്ഥാകേസ്ഥാന കേഴനിയണഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ.

അകപക നല്കേനി 30 ദനിവസതനിനകേയ അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ നല്കേണയ. 30 ദനിവസതനിനകേയ
അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ  നല്കേനിയനിഗലങനില്  രജേനികസ്ട്രേഷന  ലഭനിച്ചതസ്ഥായനി  പരനിഗണനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
അവര്ക്കസ്റ്റ് മൂവസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥായ എനള ഒരു ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന ഇതനിനകേത്തുണസ്റ്റ്.  ഏഗതങനിലയ
ഒരു  ഉകദവസ്ഥാഗസനുമസ്ഥായനി  അഡ്ജേസസ്റ്റ്  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  ആ  ഉകദവസ്ഥാഗസഗന  മുമനില്
രജേനികസ്ട്രേഷനുള അകപക ഗകേസ്ഥാടുതസ്ഥാല് അകദ്ദേഹയ  30  ദനിവസകതയസ്റ്റ് ഈ ഫയല്
തുറക്കസ്ഥാതനിരുനസ്ഥാല് it is presumed that they have got registration.  അഗതസ്ഥാരു
കുറുക്കുവഴനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സസ്ഥാകനര്ഡനിലസ്ഥാത  സസ്ഥാപനങ്ങഗള  രകനിക്കുനതനിനുള  ഒരു
നടപടനിയസ്ഥായനി വരുഗമനളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒരു കേസ്ഥാരണവശസ്ഥാലയ അതസ്റ്റ് സമ്മതനിക്കരുതസ്റ്റ്.
രജേനികസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്  അകപക  ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ്   30  ദനിവസമസ്ഥായനിട്ടുയ  അവര്ക്കസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷന
ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതഗതന്തസ്റ്റ്  എനളതസ്റ്റ്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ.   അങ്ങഗന
ഏഗതങനിലഗമസ്ഥാരു സസ്ഥാപനയ മനദുഃപൂര്വ്വയ അതനിഗന രജേനികസ്ട്രേഷന തടഞ്ഞുവച്ചനിട്ടുഗണങനില് ആ
തടഞ്ഞുവച്ച  ഉകദവസ്ഥാഗസഗനതനിഗര  നടപടനി  എടുക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.  ആ
ഉകദവസ്ഥാഗസന എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അങ്ങഗന ഗചെയഗവനസ്റ്റ് കചെസ്ഥാദനിക്കണയ. 

ഇകപ്പസ്ഥാള്  പല  സലങ്ങളനിലയ  കുടനിവറുപ്പസ്റ്റ്  നടക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാടതനിയഗട  ഒരു
വനിധനിയണസ്റ്റ്.  അകപക  ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ്  90  ദനിവസതനിനുളനില്  ഫസ്ഥാകറനി  നടതസ്ഥാന
ഗപര്മനിഷന  കേനിട്ടുനനിഗലങനില്  90  ദനിവസയ  കേഴനിഞസ്ഥാല്  ഫസ്ഥാകറനിക്കസ്റ്റ്  ഗപര്മനിഷന
കേനിടനിഗയനസ്റ്റ്  presume  ഗചെയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ് ഫസ്ഥാകറനി തുറക്കസ്ഥാഗമന രൂപതനില്
നനിയമയ  വനസ്ഥാല്  ആ  നനിയമതനിനസ്റ്റ്  ശക്തനിയണസ്ഥാവനില.  ആ  നനിയമതനിനസ്റ്റ്  പലയ
നഖവയ  മൂര്ച്ചയമുണസ്ഥാവനില.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമതനിഗന  മൂര്ച്ചയള  നനിയമമസ്ഥാക്കനി
മസ്ഥാറനതനിനുള നടപടനിഗയടുക്കണയ. 

സനിരയ രജേനികസ്ട്രേഷനസ്റ്റ് മൂനസ്റ്റ് വര്ഷ കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്. കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനി പനിനസ്പീടസ്റ്റ് ഒരു
വര്ഷയകൂടനി  എകേസ്റ്റ് സനസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥായ.  പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  പുതുക്കുനതനിനുള  അധനികേസ്ഥാരവമുണസ്റ്റ്.
പകക അതസ്റ്റ് പുതുക്കുന സന്ദര്ഭതനില് മനിനനിമയ റനികേത്വയര്ഗമനകണസ്ഥാ എനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാ
ധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് മറസ്റ്റ്  മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള്കൂടനി  കനസ്ഥാക്കണയ.  കനരഗത  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്
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സയസസ്ഥാരനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് ശനികയഗട കേസ്ഥാരവയ സൂചെനിപ്പനിച്ചനിരുന. ഫസസ്റ്റ് ഒഫനസനിനസ്റ്റ് 10,000
രൂപയയ  ഗസക്കനസ്റ്റ്  ഒഫനസനിനസ്റ്റ്  50,000  രൂപയയ   കതര്ഡസ്റ്റ്  ഒഫനകസസ്ഥാ  അതനികനക്കസ്ഥാള്
കൂടുതകലസ്ഥാ  ആഗണങനില്  5  ലകയ  രൂപയമസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഗചെറനിയ
സസ്ഥാപനങ്ങഗള  വലനിയ  ഫസ്പീസനിനസ്റ്റ്  വനികധയമസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  അതസ്റ്റ്  ചെനിലകപ്പസ്ഥാള്
പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായനി നടപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന കേഴനിയസ്ഥാഗത വരുയ.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതനിഗന പല
രൂപതനില് കഗ്രഡസ്റ്റ് ഗചെയ്യണയ.  ഇന ഒഫനസനിനസ്റ്റ് ഇത രൂപ എനള രസ്പീതനിയനില്
മസ്ഥാറനതനിനുള  പുനരസ്ഥാകലസ്ഥാചെനയയ  നടപടനിയയ  ഉണസ്ഥാകേണഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന
അഭനിപ്രസ്ഥായയ.  മൂനസ്റ്റ്  പ്രസ്ഥാവശവയ  വഗര  ഒരു ഒഫനസസ്റ്റ്  ആവര്തനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരുനസ്ഥാല്
അതനിനസ്റ്റ്  പനിഴ  അടയകേ  മസ്ഥാതമല  അങ്ങഗനയള  സസ്ഥാപനങ്ങള്  പൂടനിയനിടസ്ഥാനുള
അധനികേസ്ഥാരയകൂടനി  സര്ക്കസ്ഥാരനിനുണസ്ഥാകേണയ  അഗലങനില്  ഇതസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ  വസ്പീണ്ടുയ  ആവര്തനിച്ചു
ഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുയ.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ആ രൂപതനില് ഇതനിഗന കേര്ക്കശമസ്ഥാക്കുനതനിനുള
നടപടനിഗയടുക്കണഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന  അഭനിപ്രസ്ഥായയ.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  സസ്പീക്കര്
ഇവനിഗട സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല ഈ ബനില് വരുനകതസ്ഥാടുകൂടനി കകേരളതനിഗല ചെനികേനിത്സസ്ഥാ
രയഗതസ്റ്റ് വനിപവകേരമസ്ഥായ മസ്ഥാറമുണസ്ഥാകേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് നമ്മുഗടഗയലസ്ഥായ ആഗ്രഹയ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉശബദള:  സര്,  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ഒരു  തമനിഴസ്ഥാടസ്റ്റ്  സത്വകദശനി
സത്വകേസ്ഥാരവ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ് ആശുപതനിയനില് ചെനികേനിത്സ ലഭനിക്കസ്ഥാഗത മരണഗപ്പട
വനിവരയ  അങ്ങയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പട്ടുകേസ്ഥാണുയ.  അഗതസ്ഥാരു  സമനനസ്ഥായനിരുഗനങനില്
ആശുപതനിയനില്  ഗവനനികലറര്  ഇഗലങനില്  അതസ്റ്റ്  എത്തുകേയയ   നകകറസ്ഥാ  സര്ജേന
ഇഗലങനില്  അകദ്ദേഹഗത  എതനിക്കുകേയയ  ഗചെയമസ്ഥായനിരുന.  തമനിഴസ്ഥാടസ്റ്റ്  സത്വകദശനി
എന ഒറ കേസ്ഥാരണയഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് സത്വകേസ്ഥാരവ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് കവണ ചെനികേനിത്സ
ലഭനിക്കസ്ഥാതനിരുനതസ്റ്റ്. 

അതുകപസ്ഥാഗല സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ് ഗസനറുകേളനില് പലവനിധതനിലള ഫസ്പീസസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈടസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.
ഒരു  സ്കൈസ്ഥാനനിയഗനിനസ്റ്റ്  5,000  രൂപയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  എങനില്  അതനില്  3,000  രൂപയയ
കഡസ്ഥാകറുഗട  കേമ്മസ്പീഷനസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ  പറയഗപ്പടുനതസ്റ്റ്.  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ്  ഗസനറനില്തഗന  സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ്  എടുതനിഗലങനില്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്
ചെനികേനിത്സനിക്കസ്ഥാന  വനിസമ്മതനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതരക്കസ്ഥാഗര  നനിയനനിക്കസ്ഥാന  ഈ  ബനിലനില്
വവവസയണസ്ഥാകേണഗമന കേസ്ഥാരവതനില് അങ്ങയഗട അഭനിപ്രസ്ഥായയ എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്? 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞസ്ഥാന അങ്ങയഗട അഭനിപ്രസ്ഥായകതസ്ഥാടസ്റ്റ്
കയസ്ഥാജേനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ സയഭവതനില് ഇനസ്റ്റ് രസ്ഥാവനിഗല ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മുഖവമനനി
തഗന  മസ്ഥാപ്പസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു  സയഭവമുണസ്ഥായതനില്  കകേരളതനിഗല  ജേനങ്ങള്ക്കു
കവണനി  ഞസ്ഥാന  മസ്ഥാപ്പസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിക്കുനഗവനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  അകതസ്ഥാഗട  ആ  അദ്ധവസ്ഥായയ  അവനിഗട
അവസസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജകേളനില്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
എകേഗ്യുപ്ഗമനസ്റ്റ്സുണസ്റ്റ്. ആ  എകേഗ്യുപ്ഗമനസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാഗത  കേനിടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കതക്കവനിധതനില് നടപടനികേള്  എടുകത മതനിയസ്ഥാകൂ.
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വണനികേള് കകേടസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് അഗതലസ്ഥായ കലലയ ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ് ഇനഗത ഒരു
സബ്മനിഷനനില് ശസ്പീ. എ. എന . ഷയസസ്പീര് പറയകേയണസ്ഥായനി. പഴയ ഗവണ്ഗമനനിഗന
തസ്പീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായനിരുന,  ഞസ്ഥാന  അതനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കയസ്ഥാജേനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ജേനങ്ങള്  കനസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്
തനിരുവനന്തപുരയ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില്  81  ഗവനനികലററുകേളുണസ്റ്റ്.   അതനില്  9
കപസ്ഥാര്ടബനിള്  ഗവനനികലററസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതനില്  ഏഴുയ  കകേടസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പനിഗന  എന്തസ്റ്റ്  ചെനികേനിത്സയസ്ഥാണസ്റ്റ്
അവനിഗട ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന കേഴനിയകേ? ആദവയ  ഗവനനികലററനിനസ്റ്റ് ചെനികേനിത്സ ഗകേസ്ഥാടുതനിടകല
കരസ്ഥാഗനിഗയ അകേകതസ്ഥാടസ്റ്റ്  കേയറസ്ഥാന കേഴനിയൂ.  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  അപമസ്ഥാനമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.   അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഈ സസ്ഥാഹചെരവയ മസ്ഥാറണയ.

ഗപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമത്തുയ രജേനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്ഥാകേരന  ):  സര്,
അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ ഈ പ്രശ്നയ, ഗവനനികലററുകേള് കകേടസ്ഥാകുകേയല, ഭൂരനിപകവയ കകേടസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഗവണ്ഗമനസ്ഥാശുപതനികേളനില്  പുതനിയ  അള്ടസ്ഥാ  കമസ്ഥാകഡണ്  ഗമഷസ്പീനുകേള്  വച്ചസ്ഥാല്
ഗപഗടനസ്റ്റ് കകേടസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ശപ്രവറസ്റ്റ് കഹസ്ഥാസനിറലകേള്ക്കുകവണനി ഇങ്ങഗന ഗചെയ
ഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ഓപ്പകററസ്റ്റ് ഗചെയനവരുഗട മസ്ഥാതയ തസ്ഥാല്പ്പരവമല.  എഗന
അനുഭവതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനില് സത്വയയ
കകേടസ്ഥാകുനനില. ഗമസ്ഥാതതനില് വനിറസ്റ്റ് കേസ്ഥാശുണസ്ഥാക്കുകേഗയന ഗടനനസനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
എലസ്ഥായ സത്വയയ കകേടസ്ഥാകുകേയല എന കേസ്ഥാരവയ അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ കേസ്ഥാരവകതസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന
പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ കയസ്ഥാജേനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗവനനികലററനിഗന കേസ്ഥാരവയ മസ്ഥാതമല ഗവറുഗത ഗചെലന ഒരു
കരസ്ഥാഗനിക്കുയ എയ.ആര്.ഐ. സ്കൈസ്ഥാന ഗചെയനതനിനസ്റ്റ് എഴുതനിഗക്കസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. എനനിടസ്റ്റ്
പറയയ  ഇവനിഗട  ഗമഷസ്പീന  കകേടസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇന  സലത്തുകപസ്ഥായനി
എടുക്കണഗമനസ്റ്റ്.  അവനിഗട കേനിട്ടുനതനിഗന കേമ്മസ്പീഷന കനഗര ഇവനിഗട വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വലനിഗയസ്ഥാരു ദൂഷനിത വലയയ ഇവനിഗട നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  ഈ വലയയ ഗപസ്ഥാടനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിഞനിഗലങനില് കകേരളതനിഗല ആകരസ്ഥാഗവരയഗയ തകേര്നതരനിപ്പണമസ്ഥാകുയ.  നമുക്കസ്റ്റ്
അപ്പുറത്തുയ  ഇപ്പുറത്തുയ  നനിനസ്റ്റ്  വസ്ഥാദനിക്കസ്ഥായ.   പകക  ആ  വസ്ഥാദയ  ഗകേസ്ഥാഗണസ്ഥാനയ
നസ്പീക്കുകപസ്ഥാക്കുണസ്ഥാവനില.   ഈ  മനനിസഭയനിഗല  വളഗര  പ്രസനിദ്ധനുയ  പ്രസക്തമസ്ഥായ
രൂപതനില് കേസ്ഥാരവങ്ങഗള കേസ്ഥാണുന,  വവക്തനിപരമസ്ഥായനി എഗനകൂഗട പഠനിച്ച ആഗളന
നനിലയസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനി പറഞതനികനസ്ഥാടസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ കയസ്ഥാജേനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഈ
കേസ്ഥാരവഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് സമഗ്രമസ്ഥായ ഒരു അകനത്വഷണയ നടതസ്ഥാന ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാ
കേണഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന  ആവശവയ.

ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  അകനത്വഷനിക്കഗട.  ഇതുകപസ്ഥാലള  കേളക്കളനി
കകേരളതനില്  അനുവദനിക്കസ്ഥാന  പസ്ഥാടുകണസ്ഥാ?  ആദവയ  തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല് 
കകേസ്ഥാകളജേനില്  നനിനതഗന  അകനത്വഷണയ  ആരയഭനിക്കണയ.  ഗവനനികലറര്  എങ്ങഗന
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കകേടസ്ഥായനി; ആരസ്റ്റ് കകേടസ്ഥാക്കനി തുടങ്ങനിയ കേസ്ഥാരവങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് അകനത്വഷനിക്കണയ.  അനസ്ഥാവശവമസ്ഥായനി
കരസ്ഥാഗനികേഗള  പസ്പീഡനിപ്പനിക്കുനവര്  എവനിഗടഗയങനിലയ  ഉകണസ്ഥാഗയനയ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ.
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജകേള്  ഗവണ്ഗമനനിഗന  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗമ  ഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജകേളനിഗലങനിലയ  ഇക്കസ്ഥാരവങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്   അകനത്വഷണയ
നടതസ്ഥാന ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പുമനനി തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന പ്രതസ്പീകനി
ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന ആവശവഗപ്പടുകേയയ ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷയസസ്പീര്  : സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ഗപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമത്തുയ  രജേനികസ്ട്രേഷനുയ
വകുപ്പുമനനി ജേനി.  സുധസ്ഥാകേരന സൂചെനിപ്പനിച്ച കേസ്ഥാരവവയ ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന
സയസസ്ഥാരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന  കേസ്ഥാരവവയ  വളഗര  പ്രസക്തമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവനിഗടഗയസ്ഥാരു
അണ്കഹസ്ഥാളനി ഗനകസസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് ഗചെയനണസ്റ്റ്.  ജേനറല് ആശുപതനികേളനില് സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ്
ഗസനറുകേളുയ  സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ്  ഗമഷസ്പീനുകേളുയ  ഉണസ്റ്റ്.  യ.എസസ്റ്റ്.ജേനി.യയ  എയ.ആര്.ഐ.യയ
എടുക്കസ്ഥായ.  ഇവനിഗട സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല കബസ്ഥാധപൂര്വ്വയ വളഗര ഗപഗടനസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് കകേടസ്ഥാക്കുന.
ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാര്  മസ്ഥാതമല  നമ്മള്  ഗറസകസ്റ്റ്  ഗചെയന  കഡസ്ഥാകകഴസ്റ്റ്  ഉള്ഗപ്പഗടയളവര്
ഇതനിനകേത്തുഗണന  ആകരസ്ഥാപണമസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കുളതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ചെര്ച്ച  ഗചെയകമസ്ഥാള്
ഇക്കസ്ഥാരവങ്ങഗളലസ്ഥായ   മുഖവനിലയ്ഗക്കടുതസ്റ്റ്   വളഗര  കസസ്ഥാളനിഡസ്ഥായനിട്ടുള  ഗസസ്ഥാലകഷനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥാകക്കണതസ്റ്റ്.  അഗലങനില്  നമ്മുഗട  ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  സയവനിധസ്ഥാനയ  എത
ഗമച്ചഗപ്പടുതസ്ഥാന ശമനിച്ചസ്ഥാലയ അതനിഗന റനിസള്ടസ്റ്റ് ലഭനിക്കനില എന അഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനനിക്കുളതസ്റ്റ്.

പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഗചെനനിതല  ):  സര്,  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷയസസ്പീര്
പറഞതസ്റ്റ്  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പഗടസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അള്ടസ്ഥാസസൗണസ്റ്റ്  സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ്
കവണസ്ഥാത കരസ്ഥാഗനികേഗള വഗര അള്ടസ്ഥാസസൗണസ്റ്റ് സ്കൈസ്ഥാന ഗചെയ്യനിക്കുന.  ഇങ്ങഗന കുഗറ
സസ്ഥാപനങ്ങള് ഈ നസ്ഥാടനിലണസ്റ്റ്.   കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  ഒരു കരസ്ഥാഗനിഗയ കേണസ്ഥാല് ആദവയ
എഴുതനി ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ് സ്കൈസ്ഥാനനിയഗനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇഗതസ്ഥാരു അണ്കഹസ്ഥാളനി ഗനകസസ്ഥാഗണന
പറഞതസ്റ്റ്  നൂറുശതമസ്ഥാനവയ  ശരനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഗനയള  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഗബനനിഫനിറസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന കവണനി കരസ്ഥാഗനികേഗള ചൂഷണയ ഗചെയന സനിതനി അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്
ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ;  ഉഗണങനില് അതസ്റ്റ് തടയസ്ഥാനുള നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കകണ?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  നനിശ്ചയമസ്ഥായനിട്ടുയ.  ഞസ്ഥാന  അക്കസ്ഥാരവതനില്
കേര്ക്കശമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടുള ആളസ്ഥാണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ് ഉണസ്ഥാകയ മതനിയസ്ഥാകൂ.  പഗക ഇതസ്റ്റ്
ഇവനിടയ  ഗകേസ്ഥാണ്ടുമസ്ഥാതയ  തസ്പീരുന  പ്രശ്നമല.  സ്കൈസ്ഥാന  ഗചെകയ്യണ  കരസ്ഥാഗനികേഗള  കവഗറ
വഴനിക്കസ്റ്റ് വനിടുകേ, സ്കൈസ്ഥാനനിഗന ആവശവമനിലസ്ഥാത കരസ്ഥാഗനികേഗള അതനിനസ്റ്റ് വനികധയമസ്ഥാക്കുകേ,
ബനി.പനി.എല്. ലനിസനില്ഗപ്പട കരസ്ഥാഗനികേഗളകപ്പസ്ഥാലയ ചെനിറസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ് സത്വകേസ്ഥാരവ സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
വനിടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവനിഗടഗച്ചനസ്റ്റ്  ഈ  പസ്ഥാവങ്ങള്  വനിഷമനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവര്
കരസ്ഥാഗനികേഗള  സത്വകേസ്ഥാരവ  സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  വനിടുനഗവനസ്റ്റ്  മസ്ഥാതമല ഇന  സലതസ്റ്റ്
കപസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ് പ്രകതവകേമസ്ഥായനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ചസ്റ്റ് വനിടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്ഥാണസ്റ്റ് പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട
പ്രശ്നയ.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അങ്ങഗനയള കേസ്ഥാരവങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് സമഗ്രമസ്ഥായ പരനികശസ്ഥാധന
നടത്തുനതനിനസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ് തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന പറയനതസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളതനില്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉടമസതയനിലള
റസ്പീജേനിയണല് ഗഹല്തസ്റ്റ് ലകബസ്ഥാറടനികേളുഗട  സനിതനി  വളഗര  ദയനസ്പീയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   കകേരളതനിഗല
എലസ്ഥാ ജേനിലകേളനിലയ റസ്പീജേനിയണല് ഗഹല്തസ്റ്റ് ലകബസ്ഥാറടനികേള് ഇല. തനിരുവനന്തപുരയ,
എറണസ്ഥാകുളയ,  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  എനനിവനിടങ്ങളനിഗല  സനിതനി  വളഗര ദയനസ്പീയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എറണസ്ഥാകുളത്തുള റസ്പീജേനിയണല് ഗഹല്തസ്റ്റ് ലകബസ്ഥാറടനി  എറണസ്ഥാകുളയ  ഗസനസ്റ്റ്  ഗതകരസസ്ഥാസസ്റ്റ്
കകേകളജേനിനടുതസ്ഥാണസ്റ്റ്  സനിതനിഗചെയനതസ്റ്റ്.   ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  സലവയ  വലനിയ  ഗകേടനിടവയ
എലസ്ഥാ സയവനിധസ്ഥാനവയ ഉണസ്റ്റ്.   രസ്ഥാവനിഗല എടസ്റ്റ് മണനി കേഴനികഞ ലസ്ഥാബസ്റ്റ് തുറക്കുകേയള.
രസ്ഥാവനിഗല ഭകണയ കേഴനിക്കസ്ഥാഗത രക്തയ പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന കപസ്ഥാകുനവര് എടസ്റ്റ് മണനി
വഗര കേസ്ഥാതനിരനിക്കുകമസ്ഥാ? അകതസമയയ ഗവളുപ്പനിനസ്റ്റ് നസ്ഥാലര മണനി മുതല് സത്വകേസ്ഥാരവ ലസ്ഥാബുകേളുഗട
പ്രവര്തനയ  തുടങ്ങുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്  മണനിക്കുതഗന  രക്തയ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനതനിനുള
സയവനിധസ്ഥാനയ സത്വകേസ്ഥാരവ ലസ്ഥാബുകേളനില് ഉണസ്റ്റ്. ലസ്ഥാബുകേളുഗട സമയകമയ മസ്ഥാകറണതുണസ്റ്റ്.
രണസ്ഥാമഗത കേസ്ഥാരവയ,  സര്ക്കസ്ഥാര് ഉടമസതയനിലള റസ്പീജേനിയണല് ഗഹല്തസ്റ്റ് ലകബസ്ഥാറടനികേള്
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള് ഇല.  ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ ഭസ്ഥാര്ഗ്ഗവസ്പീ നനിലയയ
കപസ്ഥാഗലയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗകേടനിടങ്ങള്  ഇരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പണയ ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുളഗതലസ്ഥായ  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനണസ്റ്റ്,
എലസ്ഥാ  കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  ഗചെയനണസ്റ്റ്.  ഏറവയ  നല റനിസള്ടസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവനിഗടനനിനയ  ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.
നനിര്ഭസ്ഥാഗവവശസ്ഥാല് പത്തുശതമസ്ഥാനയ കപസ്ഥാലയ ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങള് അകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ് ഗചെലനനില.
ഇക്കസ്ഥാരവങ്ങളനില് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട വകുപ്പുമനനി മുനകേഗയ്യടുക്കുഗമനസ്റ്റ് വനിചെസ്ഥാരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടു
തഗന കചെസ്ഥാദനിക്കുന, അതരയ ലസ്ഥാബുകേളുഗട കപസ്ഥാരസ്ഥായ കകേരളതനിഗല മറസ്റ്റ് സത്വകേസ്ഥാരവ
ലസ്ഥാബുകേള് തടനിച്ചുഗകേസ്ഥാഴുക്കുനതനില് ഒരു പ്രധസ്ഥാന പങസ്റ്റ്  വഹനിക്കുനഗണന കേസ്ഥാരവയ
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ഗമമറുഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  അക്കസ്ഥാരവയ ശദ്ധയനില്ഗപ്പടതു ഗകേസ്ഥാണ്ടു

തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന  പറഞതസ്റ്റ്.  ഇക്കൂടതനില് കവഗറസ്ഥാരു ഗചെറനിയ കേളക്കളനികൂടനി

നടക്കുനണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജകേളനില് ഏറവയ കസ്ട്രേസ്ഥാങസ്റ്റ്  ആയനി

നനില്ക്കുന  ഗകേടനിടയ  ഇടനിച്ചുഗപസ്ഥാളനിച്ചനിടസ്റ്റ്  അവനിഗട  കവഗറസ്ഥാരു  ഗകേടനിടയ  അകത  രൂപതനില്

തഗന പണനിയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   അങ്ങസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല് മതനി.  കകേസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകര്ക്കലസ്ഥാഗത

കവഗറ ആര്ക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് അതനിഗന പ്രകയസ്ഥാജേനയ? ഞസ്ഥാന പറഞതസ്റ്റ് അകങ്ങയസ്റ്റ് പനിടനികേനിടനി

കേസ്ഥാണുഗമനസ്റ്റ് കേണക്കസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്   ഞസ്ഥാന പറഞകപ്പസ്ഥാള് അങ്ങസ്റ്റ്

എഗന  കനസ്ഥാക്കനി  ചെനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മനുഷവഗന  എലയ  ഗപസ്ഥാളനിക്കുന  ഇവനിഗട  കേലയ

ഗപസ്ഥാളനിക്കുന.   സസ്ഥാമതനികേകമസ്ഥാഹയ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതനിഗന ലകവയ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ശടസണ് മസ്ഥാസര്:  സര്,  സസൗകേരവതനിനനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ലസ്ഥാബുകേഗള

കഗ്രഡസ്റ്റ് ഗചെയനതസ്റ്റ് ഉണസ്ഥാകുനനിലകലസ്ഥാ. അതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ് എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്?
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  അതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  സസ്ഥാനകഡര്ശഡകസഷന
കവണഗമനസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്.  ലസ്ഥാബുകേഗള ഗുണനനിലവസ്ഥാരതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് എ,
ബനി, സനി. എനനിങ്ങഗന കഗ്രഡസ്റ്റ് ഗചെയ്യണയ. ഒരു ലസ്ഥാബനിനസ്റ്റ് 'സനി' കഗ്രഡസ്റ്റ് ആഗണങനില്
ഇതനിനസ്റ്റ് 'സനി' കഗ്ര കഡ ഉളഗവനസ്റ്റ് ജേനങ്ങള് അറനികഞസ്ഥാഗട.  ആ രൂപതനില് തഗന
മനുഷവര്  അതസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കനി  കപസ്ഥാകേഗട.  കബസ്ഥാര്ഡനിഗന  വലനിപ്പയ  കേണസ്റ്റ്  സസ്ഥാപനതനിഗന
ഗുണയ  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ?  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതനിലസ്ഥാഗത  ഇതസ്റ്റ്  കപ്രസ്ഥാപ്പറസ്ഥായനി
കപസ്ഥാകേതക്ക രൂപതനിലള നടപടനി ഉണസ്ഥാകേണഗമനതസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ഗവനനികലറര്  കേനിടസ്ഥാഗത  ഒരസ്ഥാള്
മരനിച്ചുഗവനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  പുതനിഗയസ്ഥാരു  കേച്ചവടയ  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്,
മൃതകദഹയ  ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായസ്ഥാല്  രകഗപ്പടസ്ഥാന  സസ്ഥാധവതയഗണനസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ്  കനഗര
സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനികലയസ്റ്റ്  വനിടുന.  അവര്  കനസ്ഥാക്കനിയനിടസ്റ്റ്  കുഴപ്പമനിഗലനസ്റ്റ്
പറഞസ്റ്റ് ഗവനനികലററനില് കേയറന. പത്തു ദനിവസയ കേഴനിയകമസ്ഥാള് നസ്ഥാലര ലകയ രൂപ
ബനില് എനപറയയ. അകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ് മരനിച്ചുഗവനസ്റ്റ് സനിരസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്. അതുവഗര മരനിച്ചുഗവനസ്റ്റ്
ഉറപ്പനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുതഗന ഗവനനികലററനില് ഇടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വവസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി നടക്കുന ഒരു
കേച്ചവടമസ്ഥാണസ്റ്റ്. അങ്ങഗന നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങള് ഉണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മസ്ഥാതമല കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്
ഒരു  അനുഭവയ  ഉണസ്ഥായനി.  പസ്ഥാവഗപ്പട  കുടുയബയ,  അഞസ്റ്റ്  ലകയ  രൂപ  ഇലസ്ഥാഗത  കബസ്ഥാഡനി
വനിട്ടുതരനിഗലനസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.  അവസസ്ഥാനയ നനിങ്ങള് കബസ്ഥാഡനി എടുകതസ്ഥാള,  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
കബസ്ഥാഡനി കവണ വസ്പീടനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് പറഞകപ്പസ്ഥാള്, എനസ്ഥാല് നനിങ്ങള്
പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  വരുകമസ്ഥാള് ഗകേസ്ഥാണ്ടുതനസ്ഥാല് മതനിഗയനപറഞസ്റ്റ് കബസ്ഥാഡനി വനിട്ടുഗകേസ്ഥാടുത്തു.
ഇങ്ങഗനയള  സയഭവങ്ങള്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  വവസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി  നടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  : സര്,  മനുഷവഗന  കബസ്ഥാഡനി  വച്ചസ്റ്റ്  വനില  പറയനതസ്റ്റ്
ഏറവയ മനുഷവതത്വഹസ്പീനമസ്ഥായ നടപടനിയകല? കബസ്ഥാഡനി വച്ചസ്റ്റ് വനില പറയകേയയ ബനില്
അടയസ്ഥാഗത  ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുകേയനിഗലനസ്റ്റ്  പറയകേയയ  ഗചെയകേ,  നമ്മള്
ഏതസ്റ്റ്  കലസ്ഥാകേതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ജേസ്പീവനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിഗനക്കസ്ഥാള്  മനുഷവതത്വഹസ്പീനമസ്ഥായ  ഒരു
നടപടനിയനിഗലനതഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ.

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര്,  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് പ്രസ്ഥാകസ്പീസസ്റ്റ് ഗചെയന സലതസ്റ്റ്
ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാന  പസ്ഥാടനില,  അഗലങനില്  ലസ്ഥാബനികനസ്ഥാടനുബനനിച്ചസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട
പ്രസ്ഥാകസ്പീസസ്റ്റ് പസ്ഥാടനില എനസ്ഥാണസ്റ്റ് വവവസ. എനസ്ഥാല് കേടയല് പ്രകദശതസ്റ്റ് വവസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  ലസ്ഥാബനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെര്നസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുന  സമദസ്ഥായമുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  തടയനതനിനസ്റ്റ്
ഫലപ്രദമസ്ഥായ നടപടനികേള് ഒനയതഗനയനില.  ഇതസ്റ്റ് കരസ്ഥാഗനികേഗള ചൂഷണയ ഗചെയന
രൂപതനികലയസ്റ്റ് മസ്ഥാറുന വനിവരയ അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  കരസ്ഥാഗനികേഗള  ചൂഷണയഗചെയന  ഒരു
സമസ്പീപനവയ  സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  പസ്ഥാടനില.  കരസ്ഥാഗനികേഗള  ചൂഷണയ  ഗചെയ്യരുതസ്റ്റ്  എന
മഹതത്വയ നമുക്കസ്റ്റ് കുടുയബതനില്നനിനയ ആരയഭനിക്കസ്ഥായ. 

ഗചെയര്കപഴണ്:  അകങ്ങയസ്റ്റ് ഇനനി എത സമയയ കവണനിവരുയ.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്, കചെസ്ഥാദവയ തസ്പീരുനതുവഗര.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസസ്റ്റ്  :  സര്,  എഗന കസ്നേഹനിതന  ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂടനി വളഗര
ഗുരുതരമസ്ഥായ  വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്  അങ്ങയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതനിയതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗല
മഹസ്ഥാനസ്ഥായ കകേന്ദ്രമനനി കൂടനിയസ്ഥായനിരുന ഇ.  അഹമ്മദസ്റ്റ്  സസ്ഥാഹനിബനിനസ്റ്റ്  ഇന്തവയനിഗല
ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ആശുപതനിയനില്  നനിനണസ്ഥായ  സയഭവയ  നമ്മുഗട  എലസ്ഥാവരുഗടയയ
മനസനിലണസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാവഗരയയ  കവദനനിപ്പനിച്ചതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുമസ്ഥാതമല  കേളമകശ്ശേരനി  ഗമഡനിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജേനില് കഡസ്ഥാകറസ്ഥാകേസ്ഥാന പഠനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരുന ഷയന എന ഗപണ്കുടനി  മരനിച്ച
സയഭവതനില് ഇകത ആകരസ്ഥാപണയ നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി പറഞതസ്റ്റ്
വളഗര  ഗസൗരവതരമസ്ഥായ  ഒരു  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാഗണനള  കേസ്ഥാരവയ  അങ്ങയഗട  ശദ്ധയനില്
ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്, സതവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂടനികയസ്ഥാടുതഗന  പറഞതസ്റ്റ്  മനുഷവതത്വരഹനിതമസ്ഥാണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  തടയനതനിനുള
നടപടനി  ഉണസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  നനിയമതനിലൂഗട  നമുഗക്കസ്ഥാരു പ്രതനിവനിധനി  കേഗണതസ്ഥാന
കേഴനിയണയ.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതസ്ഥാമസസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ആവര്തനിച്ചതനില് ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി ഞസ്ഥാന
സമ്മതനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ഇവനിഗട  പറഞതസ്റ്റ്  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനിഗല
കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളനില്  നടക്കുന,  പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ്  മകഞരനി
ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനില്  ഈ  അടുതകേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായ  സയഭവങ്ങള്  ഇതനികലഗറ
പ്രയസ്ഥാസമുണസ്ഥാക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആശുപതനികേളനില് ചെനികേനിത്സയനിലനിരനിക്കുന ആള് മരനിച്ചനിട്ടുഗണങനില്
അവഗര കപസ്ഥാസ്റ്റുകമസ്ഥാര്ടയ ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ് ആവശവഗപ്പടുന പ്രവണതയണസ്റ്റ്.  ആശുപതനിയനില്
കേകവനില് നനില്ക്കുന ആള് അവനിഗടതഗന വസ്പീണസ്റ്റ് മരനിച്ചസ്ഥാല് അതസ്റ്റ് കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്ടയ
ഗചെയകേ.  എനനിടസ്റ്റ്  അതനിഗന കപരനില് പ്രശ്നയ,  എയ.എല്.എ.  ഇടഗപടുകേ,  നസ്ഥാട്ടുകേസ്ഥാര്
ഇടഗപടുകേ,  കബസ്ഥാഡനിക്കുകവണനി  തര് ക്കയ.  ഇതസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളനിഗല
കവഗറസ്ഥാരു സയഗതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്,  അവര് ചെനികേനിത്സനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന
കരസ്ഥാഗനി  അവനിഗട  കേകവനില്  നനിനയ  വസ്പീണസ്റ്റ്  മരനിച്ചസ്ഥാല്  അവരുഗട  മരണകേസ്ഥാരണയ
ഇനതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  കബസ്ഥാദ്ധവമസ്ഥായസ്ഥാല്കപസ്ഥാലയ  നനിങ്ങള്  കനഗര  കപസ്ഥാലസ്പീസുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടണയ
എനപറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനനികമഷന  ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ്  വരുകമസ്ഥാള് 
നമുഗക്കസ്ഥാനയ തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാനനില,   കഡസ്ഥാകറസ്ഥാണസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണഗതനസ്റ്റ്  പറയയ.
ഇങ്ങഗന  വലനിഗയസ്ഥാരു  പ്രശ്നയ  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പണതനിഗനയല,
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളനില്  ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വയ  ഏഗറടുക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില
എനതസ്ഥാണസ്റ്റ് കവഗറസ്ഥാരു പ്രശ്നയ. 
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ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന: സര്, ആവശവമനിലസ്ഥാഗത ഇതരയ കകേസ്സുകേളനില്
'brought  dead'  എഗനഴുതുകേയയ  അതനിനുകശഷയ കപസ്ഥാലസ്പീസനില് പറയസ്ഥാനുയ  ആവശവഗപ്പടുയ.
കപസ്ഥാലസ്പീസുകേസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ് ഇഗതന്തസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് അറനിയനില.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അവര് കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്
ടതനിനസ്ഥായനി  എഴുതുയ.  മരനിച്ച ആളുകേളുഗട  ബന്ധുക്കള് ഇതനിനുപനിനസ്ഥാഗല  നടക്കുയ.
അവസസ്ഥാനയ  എയ.എല്.എ.ഗയയയ  ബനഗപ്പട  ആളുകേഗളയയ  വനിളനിക്കുയ.  നമുക്കുയ
ഇതനിഗന  കൃതവമസ്ഥായ  വനിവരയ  എന്തസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  അറനിയനിലകലസ്ഥാ?  പകക  ഇതസ്റ്റ്  കേണ്ഫകഷന
ഉണസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്   നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേണയ.  ഒരു കഡസ്ഥാകറുഗട
ചെനികേനിത്സസ്ഥാവനിധനി  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു  കരസ്ഥാഗതനിനസ്റ്റ്  മരുന  കേഴനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന
ആള്,  ആ കരസ്ഥാഗയ അധനികേമസ്ഥായനി മരനിച്ചുകപസ്ഥായസ്ഥാല്, സത്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായയ മരനിച്ച വവക്തനി
കേഴനിച്ച  മരുനസ്റ്റ്  കേണസ്ഥാല് അറനിയനികല,  കഡസ്ഥാകകറസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല്  അറനിയനികല  ഇസൗ
കരസ്ഥാഗനിയഗട കരസ്ഥാഗസ്ഥാവസ എന്തസ്ഥാഗണനളതസ്റ്റ്.  അതനിനുപകേരയ  ഇഗതലസ്ഥായകൂടനി ആ
കുടുയബതനിഗന  തലയനികലയസ്റ്റ്  വയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവര്  ഇതനിഗന  പനിനസ്ഥാഗല  നടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് mental agony ആണസ്റ്റ്. 

ഗവളതനില് വസ്പീഴുകേകയസ്ഥാ മകറഗതങനിലയ തരതനികലസ്ഥാ മരണയ സയഭവനിച്ചസ്ഥാല്,
ആറസ്റ്റ്  മണനി  കേഴനിഞസ്ഥാല്  ഇനനി  കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്ടയ  ഗചെയ്യനില  എനപറഞസ്ഥാല്  ഇസൗ
വസ്പീട്ടുകേസ്ഥാര് എന്തുഗചെയയ?  മൂനര മണനിക്കസ്റ്റ് അതനിഗന ഇനകേത്വസസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കണയ. ഒരു
മണനിക്കൂര്  ഇനകേത്വസനിനുകവണനി  മസ്ഥാറനിവയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അഞമണനിക്കസ്റ്റ്  മുമസ്റ്റ്  കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്ടയ
പൂര്തനിയസ്ഥാക്കണയ.  നനിയമപരമസ്ഥായനി  day  light  എനപറയനതസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  മണനി
വഗരയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  Day light-ല് കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്ടയ ഗചെയ്യണയ. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് ആഭവന്തര വകുപ്പുമനനി ആയനിരുനകപ്പസ്ഥാഴുയ
അലസ്ഥാഗതയമസ്ഥായനി  ഇസൗ  വനിഷയതനില്  ഏഴസ്റ്റ്  പ്രസ്ഥാവശവയ  സബ്മനിഷന  ഉനയനിച്ച
ആളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന.  അവസസ്ഥാനയ കേഴനിഞ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അനുകൂലമസ്ഥായനി ഒരു ഓര്ഡര്
പുറഗപ്പടുവനിച്ചു.  പകക ചെനില കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട സയഘടനകേള് അതനിഗനതനിഗര ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
ഗഗഹകക്കസ്ഥാടതനിഗയ സമസ്പീപനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാനുയ  ആ കകേസനില് implead ആയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗയ  പറഞതസ്റ്റ്
വളഗര ശരനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഞസ്ഥാന ആഭവന്തര വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുനകപ്പസ്ഥാള് അങ്ങസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
നനികവദനയ തന.  ഞസ്ഥാന  ഉതരവനിടതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് അകങ്ങയസ്റ്റ് ഓര്ഡര്
കേനിടനി.  അകങ്ങയസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ഇയപനിഗമനസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ വന.  ആ വനിഷയയ
അങ്ങസ്റ്റ്  അവനിഗട  തസ്പീര്ക്കണയ;  എകനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിക്കരുതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  കവഗറ  ചെനില
സയഭവങ്ങളുണസ്റ്റ്.  ശബരനിമലയനില്  103  കപര് മരനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് പസ്ഥാതനിരസ്ഥാതനിയനില് കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്ടയ
നടതനി ആ മൃതകദഹങ്ങള് ആനസ്ഥാപ്രകദശനിലയ തമനിഴസ്റ്റ് നസ്ഥാടനിലഗമലസ്ഥായ കപസ്ഥായനി.  അതനിനസ്റ്റ് ഒരു
കുഴപ്പവമുണസ്ഥായനില.  ഗവളതനില് വസ്പീണസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള് മരനിക്കുകമസ്ഥാള്   കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്ടയ
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നടക്കസ്ഥാതതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആ  മൃതകദഹവയ  വച്ചസ്റ്റ്  വസ്പീട്ടുകേസ്ഥാര്  എതകനരയ  കേസ്ഥാത്തുനനില്ക്കണയ?
ഇതനില്  ഒരു  പ്രധസ്ഥാന  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പറയകമസ്ഥാള്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനി
സമ്മതനിക്കണഗമനസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് നനിര്ബനമനില. ഇവനിഗട കപസ്ഥാസസ്റ്റ്കമസ്ഥാര്ടയ നടകതണനി
വരുന കഫസ്ഥാറനസനികേസ്റ്റ് കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  പറയനതസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ്  24  മണനിക്കൂറുയ കജേസ്ഥാലനി
ഗചെയ്യസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കനിഗലനയ അതനിനസ്റ്റ് കൂടുതല് കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട കസവനയ ആവശവമസ്ഥാ
ഗണനമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സസ്ഥാമതനികേമസ്ഥായനി  ശക്തനിയനിലസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല്  ഇതസ്റ്റ്  നടപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിയസ്ഥാഗത വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് അനുഭവനിച്ച വനിഷമവയ അതുതഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്
പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണണയ.  ഒരു  അവശവസന്ദര്ഭയ  വനസ്ഥാല്  കമസ്ഥാര്ച്ചറനിയനില്  കഫസ്ഥാറനസനികേസ്റ്റ്
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട കസവനമുണസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ് ഉറപ്പസ്ഥാക്കുന വനിധതനില് നടപടനികമയ വകന
മതനിയസ്ഥാകൂ.  അഗലങനില്  അതവസ്ഥാഹനിതതനില്ഗപ്പട  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  മരനിച്ചുകപസ്ഥായവരുഗട
മൃതകദഹയ കേനിടസ്ഥാഗത അതനിനസ്ഥായനി കേസ്ഥാതനിരനികക്കണനിവരുയ.  അതനിനസ്റ്റ് പരനിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാ
ക്കണഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ.  ഞസ്ഥാന ഇസൗ ബനിലനിഗന സത്വസ്ഥാഗതയ ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ബനിലനിനസ്റ്റ്  കുറച്ചുകൂടനി  പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗനികേതയണസ്ഥാകേസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുന  വനിധതനില്  വനിപുല
ഗപ്പടുതണയ.  ബനില്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനില്  കപസ്ഥായനി  മടങ്ങനിവരുകമസ്ഥാള്  അതനിനസ്റ്റ്
അവസരമുണസ്ഥാകുയ.  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഗഗബ  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ചെര്ച്ച  വരുകമസ്ഥാള്  ലഭനിക്കുന
സന്ദര്ഭയ  പ്രകയസ്ഥാജേനഗപ്പടുതനി  ഇസൗ  ബനില്  വനിപുലഗപ്പടുതനിഗയടുക്കുനതനിനുള
നടപടനിയണസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ്  മസ്ഥാതയ  ഓര്മ്മനിപ്പനിക്കുന.  ഇസൗ  ചെര്ച്ച  വനതസ്റ്റ്  നനസ്ഥായനി
എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ.  കേസ്ഥാരണയ ഭരണപക പ്രതനിപകസ്ഥായഗങ്ങളുഗട
മനസനില് നനിന ഒരു  ഗപസ്ഥാതുവനികേസ്ഥാരയ പുറത്തുവന. ഗഗവദവശസ്ഥാസ രയഗത്തുണസ്ഥാകുന
കപസ്ഥാരസ്ഥായകേള് നനികേതസ്ഥാന ഇതസ്റ്റ് ഒരു ഉപസ്ഥാധനിയസ്ഥായനി മസ്ഥാറഗടഗയനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന ഓര്മ്മനിപ്പനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  2017-ഗല  കകേരള  കനിനനിക്കല്  സസ്ഥാപനങ്ങള്
(രജേനികസ്ട്രേഷനുയ  നനിയനണവയ)  ബനില്  ബനഗപ്പട  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയഗട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണഗമന കഭദഗതനി  ഞസ്ഥാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ സസ്പീക്കര് ഇവനിഗട ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  കകേരളതനില്
ഏറവയ വനിപവകേരമസ്ഥായ തസ്പീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായനി ഇസൗ ബനില്  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗന
ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയനില് വലനിയ മസ്ഥാറങ്ങളുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന കേഴനിയന ഒരു നനിയമമസ്ഥായനി ഇതസ്റ്റ്
മസ്ഥാറുയ.  2010-ല്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ ഇസൗ നനിയമയ സയസസ്ഥാനതനിഗന
ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലഗയ പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി സയരകനിക്കുകേ എന തസ്ഥാല്പ്പരവയകൂടനി മുനനനിര്തനി,  ആ
നനിയമതനില് ചെനില കൂടനികച്ചര്ക്കലകേള് വരുതനി, നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനതനിനസ്റ്റ് അനുകയസ്ഥാജേവമസ്ഥാകുന
നനിലയനില്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
എനനിക്കസ്റ്റ് മുമസ്റ്റ് ഇവനിഗട സയസസ്ഥാരനിച്ച ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനുയ ഇസൗ ചെര്ച്ചയഗട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  പഗങടുത എലസ്ഥാവരുയ  ഇസൗ ബനിലനിഗന  പരനിപൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി  സത്വസ്ഥാഗതയ
ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണ്ടുതഗന  ഇസൗ  ബനില്  നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണ  സഭയനില്
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unanimous  ആയനി  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിഗയടുക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുയ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ
നനിയമതനിഗന  ചുവടുപനിടനിച്ചസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാനതനിഗന  തസ്ഥാല്പ്പരവങ്ങള്  കൂടനി  സയരകനിക്കുന
നനിയമമസ്ഥായനി  ഇതനിഗന മസ്ഥാറനിഗയടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാവണയ.  പ്രതനിപകയ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച ഒരു
വനിഷയയ ഞസ്ഥാനുയ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കനിനനിക്കസ്റ്റ് എനതനില്
കമസ്ഥാകഡണ്  ഗമഡനിസനിനുയ   കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാപ്പതനിയയ  ആയഷയ  കേടനവരുകമസ്ഥാള് ഒരു
professional  jealousy-യഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനന,  ഫനിസനികയസ്ഥാ  ഗതറസ്ഥാപ്പനിസ്റ്റുകേഗള
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  അതനിനകേതസ്റ്റ്  പരസ്ഥാമര്ശനിച്ചനിടനില.  പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ്  ചെനില  സയഘടനകേള്
തമ്മനിലള  professional  jealousy ആകരസ്ഥാഗവകമഖലയനില് നടക്കുനണസ്റ്റ്.  കനിനനിക്കസ്റ്റ്
എന  പരസ്ഥാമര്ശതനില്  ഫനിസനികയസ്ഥാഗതറസ്ഥാപ്പനി  ഗസനറുകേഗളക്കൂടനി  ഉള്ഗപ്പടുതണയ.
അവരുയ  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷയ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  കമഖലയനില് പഠനയ  പൂര്തനിയസ്ഥാക്കുനവരുയ
ഇതരയ ഗതറസ്ഥാപ്പനി ഗസനറുകേള് ആരയഭനിക്കസ്ഥാന സത്വസ്ഥാതനവമുളവരുമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവഗര
പസ്ഥാരസ്ഥാഗമഡനിക്കല്  വനിഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  മസ്ഥാതകമ  കേസ്ഥാണസ്ഥാനസ്ഥാവൂ  എനതസ്റ്റ്  മസ്ഥാറനി  ഒരു  കേസൗണ്സനില്
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ഫനിസനികയസ്ഥാഗതറസ്ഥാപ്പനി ഗസനറുകേഗളകൂടനി  കനിനനിക്കനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഉള്ഗപ്പടുതണഗമന നനിര്കദ്ദേശയ ഞസ്ഥാന ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 

കകേരളതനിഗന  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില് നമുക്കസ്റ്റ്  അഭനിമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ  കനടങ്ങളു
ണസ്ഥായനിരുന.  എനസ്ഥാല്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  അതസ്റ്റ്  തസ്ഥാകഴയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.
തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതസ്റ്റ്.  എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതരഗമസ്ഥാരു  പരസ്ഥാമര്ശയ
നടതനിയഗതനസ്റ്റ് എനനിക്കറനിയനില. 1957-ല് കകേരള സയസസ്ഥാനയ രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള്
നമ്മുഗട  ആയര്ഗഗദര്ഘവയ  45  വയസസ്ഥായനിരുന.  2017-ല്  എതനിനനില്ക്കുകമസ്ഥാള്
പുരുഷനസ്ഥാരുഗട  ആയര്ഗഗദര്ഘവയ  72  വയസ്സുയ  സസ്പീകേളുകടതസ്റ്റ്  76  വയസ്സുമസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറസ്ഥാന
കേഴനിഞതസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനഗത  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനിലണസ്ഥായ  മസ്ഥാറതനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് കേസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര് നമ്മള് മസ്ഥാതമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് പറയനനില.  എനസ്ഥാല്
വലനിയ സയഭസ്ഥാവന നല്കേസ്ഥാന  നമുക്കസ്റ്റ് കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  45  വയസസ്റ്റ് മസ്ഥാതമസ്ഥായനിരുന
കകേരളതനിഗന ആയര്ഗഗദര്ഘവഗത  60  വര്ഷക്കസ്ഥാലയ പനിനനിടുകമസ്ഥാള്  72-കലയയ
76-കലയയ  മസ്ഥാറസ്ഥാന  കേഴനിഞതസ്റ്റ്  ഗചെറനിയ  കേസ്ഥാരവമല.  നനിലവനില്  67.5  എനതസ്ഥാണസ്റ്റ്
രസ്ഥാജേവഗത ആയര്ഗഗദര്ഘവയ.  ഇന്തവയനില് നസ്ഥാഷണല് ഗഹല്തസ്റ്റ് കപസ്ഥാളനിസനിയഗട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  2025  ആകുകമസ്ഥാള് അതസ്റ്റ്  75-കലയസ്റ്റ് മസ്ഥാറണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര്
ആകലസ്ഥാചെനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പകക അതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദ്ധമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടസ്റ്റ്  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കസ്ഥാര്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  നസ്ഥാഷണല്  ഗഹല്തസ്റ്റ്  കപസ്ഥാളനിസനിയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ് തസ്ഥാല്പ്പരവമുണസ്റ്റ്,  പകക അതനിനസ്റ്റ് വനിരുദ്ധമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കസ്ഥാര്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനമുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗന  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്  വലനിയ
മസ്ഥാറമുണസ്ഥാകുകമസ്ഥാഴുയ  65  ശതമസ്ഥാനകതസ്ഥാളയ  വരുനതസ്റ്റ്  സത്വകേസ്ഥാരവ സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതരയ സത്വകേസ്ഥാരവ സസ്ഥാപനങ്ങഗളക്കൂടനി നനിയനനിക്കസ്ഥാന ആവശവമസ്ഥായ നനിയമമസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇസൗ  ബനിലനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്.  അവഗര  നനിയനനിച്ചസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറനിയസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ നമ്മുഗട നസ്ഥാടനിഗന ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലഗയ സയരകനി
ക്കസ്ഥാനസ്ഥാവകേയള.
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ഇവനിഗട  പറഞ  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്   ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ
പ്രതനിപകകനതസ്ഥാവസ്റ്റ് കകേസ്ഥാളറഗയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചു. ഒരുകേസ്ഥാലതസ്റ്റ് ഇലസ്ഥാതസ്ഥായനിരുന ഒരു
കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  തനിരനിഗകേവനഗവന  അഭനിപ്രസ്ഥായമനില.  പകക  എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങഗന
സയഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്;  മസ്ഥാലനിനവനനിര്മ്മസ്ഥാര്ജ്ജനയ  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
മസ്ഥാലനിനവനനിര്മ്മസ്ഥാര്ജ്ജനതനില്  ഏറവയ  വലനിയ  പങസ്റ്റ്  വഹനികക്കണവയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിഗല
ആശുപതനികേള്.  ഈ അടുതകേസ്ഥാലതസ്റ്റ് കസസ്ഥാഷവല് മസ്പീഡനിയയനില് ഒരു  വസ്ഥാര്ത
നമ്മള് കേണ്ടു. ഏതസ്റ്റ് ആശുപതനിയസ്ഥാഗണനറനിയനില. ഒരു ഗചെറുപ്പക്കസ്ഥാരന ആ ആശുപതനിയനില്
നനിനയ പുറന്തളനിയ ഗമഡനിക്കല് കവസടക്കയ വസ്ഥാഹനതനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനസ്റ്റ്  ആശുപതനിയഗട
മുമനികലയസ്റ്റ്  ഇടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട ആശുപതനികേളനില്  എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങഗന
സയഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്;  മസ്ഥാലനിനവ നനിര്മ്മസ്ഥാര്ജ്ജനതനിനുയ  ഗതരുവനില് കേനിടക്കുന മസ്ഥാലനിനവയ
സയസ്ക്കരനിക്കുനതനിനുയ  വലനിയ  നനിലയനില്  നമ്മഗളലസ്ഥാവരുയ  തസ്ഥാല്പ്പരവയ  പ്രകേടനിപ്പനിക്കുകമസ്ഥാള്
സര്ക്കസ്ഥാര് സയവനിധസ്ഥാനതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി വനിപുലമസ്ഥായ പരനികശസ്ഥാധനകേളുയ അതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ
നൂതനമസ്ഥായ സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുമുഗണനസ്റ്റ് അവകേസ്ഥാശഗപ്പടുന കകേരളതനിഗല  സത്വകേസ്ഥാരവ
ആശുപതനികേള്  അതസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  ഗചെയനകണസ്ഥാ  എനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന  ഇതനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി കേഴനിയണയ, പകക  കേഴനിയനനില. ഇവനസ്റ്റ് മസ്ഥാകനജ് ഗമനസ്റ്റ് സയഘഗമനസ്റ്റ് നല
വസ്ഥാചെകേതനില്  പറയസ്ഥാഗമങനിലയ  രസ്ഥാതനികേസ്ഥാലതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന ചെനില   ഇവനസ്റ്റ്
മസ്ഥാകനജ് ഗമനസ്റ്റ്  സയഘങ്ങഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേള്
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്. കകേരളതനിഗല ഏതസ്റ്റ് മള്ടനി ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനി
കേളസ്ഥാഗണങനിലയ  സര്ജേനിക്കല്  കവസ്റ്റുകേളുയ  ഗമഡനിക്കല്  കവസ്റ്റുകേളുയ  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി
സയസ്കൈരനിക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുണസ്ഥാകേണയ.  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  സയസ്കൈരനിക്കുന
ആശുപതനികേളസ്ഥാകണസ്ഥാ  കകേരളതനിലളഗതനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന  ഈ  സയവനിധസ്ഥാനതനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  നമുക്കസ്റ്റ് കേഴനിയണയ. അതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയനനില.  സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേളനില്
കലസ്ഥാക്കല് കബസ്ഥാഡസ്പീകസസ്ഥാ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ഉകദവസ്ഥാഗസകരസ്ഥാ  പരനികശസ്ഥാധന നടത്തുകമസ്ഥാള്
മസ്ഥാതയ ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഇതരയ സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുഗണനസ്റ്റ് കേസ്ഥാണനിക്കുകേയയ പനിനസ്പീടസ്റ്റ് ആ
സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാതവയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുകേയയ  ഗചെയന  സസ്ഥാഹചെരവമുഗണനസ്റ്റ്
കേസ്ഥാണസ്ഥാന കേഴനിയയ.   അതരയ  സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേള്ഗക്കതനിഗര കേര്ശനമസ്ഥായ
നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന ഈ ബനിലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി നമുക്കസ്റ്റ് കേഴനിയണയ. 

ഹരനിതകകേരളയ പദ്ധതനി പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചസ്റ്റ് അതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഭരണ-പ്രതനിപക
വവതവസ്ഥാസമനിലസ്ഥാഗത  ജേലസ്ഥാശയങ്ങള്  വൃതനിയസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്,  പണയ  ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ്  രസ്ഥാതനി
കേസ്ഥാലങ്ങളനില്  ജേലസ്ഥാശയങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി  നനികകപനിക്കുന  സത്വകേസ്ഥാരവ
ആശുപതനികേള്ഗക്കതനിഗര  കേര്ശന  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയണയ.   ഇതരഗമസ്ഥാരു
നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്  കേസ്ഥാലമസ്ഥായനി സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര് ആഗ്രഹനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
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ആ നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ  സര്ക്കസ്ഥാര്  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് ഫലപ്രദമസ്ഥായ
സയവനിധസ്ഥാനതനിഗന  അടനിതറയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആര്ദയ  പദ്ധതനി.  നഷഗപ്പട്ടു
കപസ്ഥായ  ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയഗട സമതനിഗന  തനിരനിഗകേ പനിടനിക്കസ്ഥാന കവണനിയള
പരനിശമതനിഗന  അടനിതറയനില്  നനിനഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതരഗമസ്ഥാരു  നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ
നടത്തുനതസ്റ്റ്.   ആര്ദയ  പദ്ധതനി  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചു.  ഗമഡനിക്കല്   കകേസ്ഥാകളജകേള്  മുതല്
പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങള് വഗര ശക്തനിഗപ്പടുത്തുന കേസ്ഥാലതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ  നനിയമയ
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്. നമ്മുഗട ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലഗയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് സര്ക്കസ്ഥാര് അധനികേസ്ഥാരതനില്
വനകപ്പസ്ഥാഴുണസ്ഥായനിരുന ആശങകേള്ക്കസ്റ്റ്   പരനിഹസ്ഥാരമസ്ഥാകുന  ഒരു വര്ഷമസ്ഥാണസ്റ്റ്  പനിനനിടുനതസ്റ്റ്.
ഞസ്ഥാന  അതനിഗന  വനിശദസ്ഥായശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  എങനിലയ
പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങള് മുതല് ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജകേള് വഗര സസ്ഥാധസ്ഥാരണ
മനുഷവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്ഥാപവമസ്ഥാകുന  നനിലയനികലയയ  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാ
സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന  നനിലയനികലയയ  നമ്മുഗട  ആശുപതനികേഗള  മസ്ഥാറസ്ഥാന
വളഗര കനിയസ്ഥാത്മകേമസ്ഥായനി സയസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് ഇടഗപടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവനിഗട ഭരണ
പ്രതനിപക  വവതവസ്ഥാസമനില.  ഓകരസ്ഥാ  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനിഗലയയ  ഗഗപ്രമറനി
ഗഹല്തസ്റ്റ്  ഗസനറുകേഗള   ഫസ്ഥാമനിലനി  ഗഹല്തസ്റ്റ്  ഗസനറുകേളസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറസ്ഥാനുയ
തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനികേള്ക്കസ്ഥാവശവമസ്ഥായ സസൗകേരവങ്ങള് ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുയ    കൂടുതല് കേസ്ഥാതസ്റ്റ്
ലസ്ഥാബുകേള്  ആരയഭനിക്കസ്ഥാനുയ  44-ഓളയ  വരുന  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനികേളനില്  ഡയസ്ഥാലനിസനിസസ്റ്റ്
ഗസനറുകേള് ആരയഭനിക്കസ്ഥാനുയ ആകരസ്ഥാഗവ സയവനിധസ്ഥാനതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  1964-ഗല
സസ്ഥാഫസ്റ്റ്  പസ്ഥാകറണ്  പ്രകേസ്ഥാരമുള  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  നനിലനനിന   നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
കൂടുതല്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗര  നനിയമനിക്കസ്ഥാനുയ  ആവശവമസ്ഥായ  സയവനിധസ്ഥാനഗമസ്ഥാരുക്കുന
രസ്പീതനിയനില്  ആകരസ്ഥാഗവകമഖല  അടനിതറ ഇടുന കേസ്ഥാലതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതരഗമസ്ഥാരു നനിയമയ
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. ബനിലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ചെനില കേസ്ഥാരവങ്ങള് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ഒനസ്റ്റ്,  രജേനികസ്ട്രേഷനുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അക്കസ്ഥാരവയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്
അതനിനകേതസ്റ്റ് ഒരു കേടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഡറസ്റ്റ് കേസ്ഥാണുനനില.  പനിഴയടച്ചസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന കേഴനിയയ.
നല പനിഴ ചുമത്തുനതസ്ഥായനി കേസ്ഥാണുനണസ്റ്റ്.  ആ പനിഴ ശനിക കപസ്ഥാലയ പ്രസ്ഥാകദശനികേമസ്ഥായ
ഒരു സനിതനിയഗട അടനിസസ്ഥാനതനില് നടപ്പനിലസ്ഥാക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് ബനിലനില്  പറയനതസ്റ്റ്.  ഒരു
ആശുപതനിയഗട രജേനികസ്ട്രേഷന സമയതസ്റ്റ് നടനനിഗലങനില് അവനിഗട   പ്രസ്ഥാകദശനികേമസ്ഥായ ഒരു
പരനിഗണന ഗകേസ്ഥാടുകക്കണ കേസ്ഥാരവയ എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്?  ഗസനടല് നനിയമതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
കസറനിഗന കൂടനി തസ്ഥാലരവങ്ങള് മസ്ഥാനനിക്കുന നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ സയസസ്ഥാനയ നടത്തുകമസ്ഥാള് ഒരു
ആശുപതനിക്കസ്റ്റ് മതനിയസ്ഥായ സസൗകേരവങ്ങളുകണസ്ഥാ എനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സമയയ
ഗകേസ്ഥാടുക്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് വര്ഷയ സമയയ ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായതനില്
രണസ്റ്റ് വര്ഷയ ഗകേസ്ഥാടുകക്കണതനില.  നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില്  ഇനനി ആരയഭനിക്കസ്ഥാന കപസ്ഥാകുന
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ആശുപതനികേഗള സയബനനിച്ചല,  നനിലവനില് പ്രവര്തനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന  ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ്
ചെനില മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള് ഉണസ്ഥാകകേണതുണസ്റ്റ്. ആ മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങളുഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി നനിലവനില്
പ്രവര്തനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന ആശുപതനികേളനില്  കേസൗണ്സനിലനിനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന
2  വര്ഷയ  കൂടനി  സമയയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുയ  അതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  സസൗകേരവങ്ങളുയ
പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന ആവശവമസ്ഥായ സമയമുണസ്റ്റ്.  ആ ആശുപതനികേളുഗട രജേനികസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്
എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതയയ അനന്തമസ്ഥായ സമയയ ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ്?  അവര്ക്കസ്റ്റ് പനിഴയടയണയ.  പനിഴ
ഗചെറനിയതസ്ഥാഗണന അഭനിപ്രസ്ഥായയ എനനിക്കനില. ആദവ ലയഘനതനിനസ്റ്റ് 50,000 രൂപയയ
നനിയമലയഘനമുണസ്ഥായസ്ഥാല്  2  ലകയ  രൂപയയ   തുടര്  ലയഘനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  5  ലകയ
രൂപയയ പനിനസ്പീടുള ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ   ദനിവസവയ പതനിനസ്ഥായനിരയ രൂപയമസ്ഥാണസ്റ്റ് പനിഴ. പനിഴയഗട
അളവസ്റ്റ്  കുറവസ്ഥാഗണന  അഭനിപ്രസ്ഥായമല  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പകക  ഒരനിക്കലയ
രജേനിസര് ഗചെയ്യസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനുള നനിലയനികലയസ്റ്റ് മസ്ഥാറസ്ഥാനുള അധനികേസ്ഥാരയ കൂടനിയസ്ഥാണതസ്റ്റ്.
അതരഗമസ്ഥാരു കേടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഡറസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുകക്കണതുകണസ്ഥാ; അവര്ക്കസ്റ്റ് രജേനിസര് ഗചെയ്യസ്ഥാന
നനിശ്ചനിത സമയയ ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേ എനതുകൂടനി ഈ ബനിലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഉള്ഗപ്പടുകതണതുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്ഥാകദശനികേമസ്ഥായ ഒരു സനിതനിവനിവര കേണക്കനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു പനിഴ
ശനികയനില്നനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിവസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാടുകക്കണ കേസ്ഥാരവമനില.  അതസ്റ്റ് ബനിലനില് പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകേയയ
അതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  മസ്ഥാറകേയയ  ഗചെയ്യണഗമനകൂടനി   ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ചൂണനി
കേസ്ഥാണനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ഇവനിഗട ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതസ്റ്റ് വളഗര
പ്രസക്തമസ്ഥാഗയസ്ഥാരു കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അക്കസ്ഥാരവയ ഗസനടല് നനിയമതനിലയ പറയനണസ്റ്റ്.
ജേനിലസ്ഥാതല  കേസൗണ്സനിലനിഗന ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ചുമതലക്കസ്ഥാര്  എനപറയനതസ്റ്റ്  ജേനിലസ്ഥാ
കേളകറസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ജേനിലസ്ഥാ കേളകര് എനതസ്റ്റ് കമസ്ഥാശഗപ്പട സസ്ഥാനമല. പകക നൂറുകേണക്കനിനസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനികേളുഗട ചുമതലയള ഒരസ്ഥാളസ്ഥാണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹയ.   ആ കേമ്മനിറനികേള് കപസ്ഥാലയ  എത
ദനിവസതനിനുളനില് കൂടണഗമഗനസ്ഥാരു വവവസയനില.  അകപ്പസ്ഥാള് കേമ്മനിറനി കൂടുനതസ്റ്റ്
അനനിശ്ചനിതമസ്ഥായനി  നസ്പീണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥായ.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  മൂനസ്റ്റ്  മസ്ഥാസതനിനുളനികലസ്ഥാ  ആറസ്റ്റ്
മസ്ഥാസതനിനുളനികലസ്ഥാ  ഒരു വര്ഷതനിനുളനികലസ്ഥാ എകപ്പസ്ഥാള് കവണഗമങനികലസ്ഥാ കൂടസ്ഥാന
കേഴനിയന സനിതനിയസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്. എഗഗകസസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയഗട  മണ്ഡലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനിലള
മസ്പീറനിയഗുകേളനില്  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര്  പഗങടുക്കുകേയയ  ആവശവമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയയ ഗചെയ്യസ്ഥാറുണസ്റ്റ്.  പകക നമ്മള് ആഗ്രഹനിക്കുന നനിലയനില്  പ്രസ്ഥാകദശനികേമസ്ഥായ
മസ്പീറനിയഗുകേള് കചെരുനനില.  അങ്ങഗന ഗവറുഗത കൂടസ്ഥാനകവണനിയള  ഒരു മസ്പീറനിയഗസ്ഥായനി
നമുക്കസ്റ്റ് ഇതനിഗന മസ്ഥാറസ്ഥാന പസ്ഥാടനില.  ജേനിലസ്ഥാ കേളകര് എനപറയന കപസ്ഥാസസ്റ്റ്  ജേനിലസ്ഥാ
ഭരണകൂടതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പടതസ്ഥാണസ്റ്റ്. പകക അവര്ക്കസ്റ്റ് ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്
ചുമതലകേളുണസ്ഥായനിരനിഗക്ക അതനിനകേതസ്റ്റ് കുഗറക്കൂടനി എകസ്റ്റ്ഗപര്ടസ്റ്റ്സനിഗനവച്ചസ്റ്റ് കൃതവസമയയ വച്ചസ്റ്റ്
രജേനിസര്  ഗചെയ്യസ്ഥാനുയ  രജേനിസര്ഗചെയ്ത  കനിനനിക്കുകേള്  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  പ്രവര്തനിക്കുനകണസ്ഥാ;
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അവര്ക്കസ്റ്റ് ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന സസൗകേരവങ്ങളുകണസ്ഥാ; അവരുഗട രജേനികസ്ട്രേഷന
കേടസ്റ്റ് ഗചെയ്യണകമസ്ഥാ  തുടങ്ങനിയ  കേസ്ഥാരവങ്ങഗളലസ്ഥായ സൂകമസ്ഥായനി പരനികശസ്ഥാധനികക്കണ ഒരു
ജേനിലസ്ഥാതല കബസ്ഥാഡനി ഇത നസ്ഥാളുകേള്ക്കുളനില് കൂടനിയനിരനിക്കണഗമനള വവവസകൂടനി
ബനിലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കൂടനികച്ചര്ക്കണഗമന അഭനിപ്രസ്ഥായയ  ഇതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  വയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എങനില്  മസ്ഥാതകമ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആഗ്രഹനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  നനസ്ഥായനി  ഫങ്ഷന
ഗചെയ്യസ്ഥാന കേഴനിയകേയള.  അഗലങനില് നമ്മള് ഒരു ഗസനടല് കേസൗണ്സനികലസ്ഥാ കസറസ്റ്റ്
കേസൗണ്സനികലസ്ഥാ  ജേനിലസ്ഥാതല കേസൗണ്സനികലസ്ഥാ  കകേവലമസ്ഥാഗയസ്ഥാരു കേസൗണ്സനികലസ്ഥാ എന
നനിലയനികലയസ്റ്റ് മസ്ഥാതയ നനിനസ്റ്റ് എകപ്പസ്ഥാഗഴങനിലയ കൂടുനതസ്ഥായനി മസ്ഥാറസ്ഥാഗത ഏറവയ ഫലപ്രദമസ്ഥായനി,
ഇവനിഗട ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല അയ്യസ്ഥായനിരകതസ്ഥാളയ വരുന സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേഗളയയ
സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതനികേഗളയയ  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി നനിയനനിക്കുന, ഏറവയ നനസ്ഥായനി  ഫങ്ഷന
ഗചെയന  ഒരു   കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി,  സയവനിധസ്ഥാനമസ്ഥായനി  നമുക്കസ്റ്റ്  ഇതനിഗന  മസ്ഥാറനിതസ്പീര്കക്കണതുണസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ് ഒരു സമയയ തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കണഗമന കഭദഗതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് ചെനില സസ്ഥാപനങ്ങളുണസ്റ്റ്. കമസ്ഥാകഡണ് ഗമഡനിസനിനല.   അവനിഗട
വനിസനികറഴസ്ഥായനി  വനകപസ്ഥാകുന  ഗപ്രസ്ഥാഫസര്മസ്ഥാരുണസ്റ്റ്.  വനികദശത്തുനനിനസ്റ്റ്  വരുന
ഗപ്രസ്ഥാഫസര്മസ്ഥാരല.  നമ്മുഗട  പ്രസ്ഥാകദശനികേ  കനിനനിക്കുകേളനിഗല  ചെനില  ഗഗവദവനസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഒരു മനുഷവഗന ശരസ്പീരതനിഗല കരസ്ഥാഗയ നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയയ ചെനികേനിത്സനിക്കുകേയയ ഗചെയന എലസ്ഥാ
ആളുകേളുകടയയ  പ്രവര്തനങ്ങഗള  ഇതനികലയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരണയ.  അങ്ങഗനയള
ആളുകേള്ക്കനിടയനികലയസ്റ്റ്  വലനിയ  നനിലയനില്  ആളുകേള്   കപസ്ഥാകുനണസ്റ്റ്.   അവകരസ്ഥാടസ്റ്റ്
തസ്ഥാല്പ്പരവമുള കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.  അതരയ ആളുകേഗള  എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഈ  നനിയമതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  കേഴനിയകേ   എനതസ്റ്റ്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ. അവര് കപസ്ഥാകുന ആശുപതനികേഗളയയ അതരയ വവക്തനികേഗളയയ
നനിയമതനിഗന പരനിധനിയനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനസ്റ്റ് സൂകമസ്ഥായനി പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ
സയവനിധസ്ഥാനയ ഈ ബനിലനിനകേത്തുണസ്ഥാകേണയ.

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്  : സര്, വവസ്ഥാജേ ചെനികേനിത്സ നടക്കുനതസ്റ്റ് ആയര്കവ്വദതനിഗന
കപരനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതരയ  വവസ്ഥാജേ  ചെനികേനിത്സ  നടത്തുനവഗര  യഥസ്ഥാര്ത്ഥതനില്  നനിയനനിക്കസ്ഥാന
ഫലപ്രദമസ്ഥായ ഒരു സയവനിധസ്ഥാനവയ  ഇകപ്പസ്ഥാള്  നനിലവനിലനില എനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.
പഴയ  കേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  ആയര്കവ്വദ  കകേസ്ഥാഴ്സുകേളുയ  ഡനിഗ്രനി,  പനി.ജേനി.  എനനിവഗയസ്ഥാനയ
കകേരളതനിലണസ്ഥായനിരുനനില. പകക ഇകപ്പസ്ഥാള് ആ സനിതനി മസ്ഥാറനി. ഇകപ്പസ്ഥാള് ആര്ക്കുയ
ഗഗവദവരസ്ഥാകേസ്ഥായ,  ചെനികേനിത്സനിക്കസ്ഥായ,  മരുനണസ്ഥാക്കസ്ഥായ,  മരുനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥായ  എഗനസ്ഥാരു  നനില
ഇവനിഗടയണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില് ഇതരതനിലള നനിരവധനി  കനിനനിക്കുകേള് പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
അവര്ക്കസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷനനില,  അവര്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന  മരുനനിനസ്റ്റ്  ആധനികേസ്ഥാരനികേത  ഇല,
അവയഗട  ഗുണകമന  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളനില.   ഇക്കസ്ഥാരവങ്ങള്
അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?
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ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്: സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കപസ്ഥായനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്.
അക്കസ്ഥാരവങ്ങഗളസ്ഥാഗക്ക പരനികശസ്ഥാധനയസ്റ്റ് വനികധയമസ്ഥാക്കുന ബനിലസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഗഗടസണ് മസ്ഥാസര്: സര്, പസ്ഥാരമരവ ഗഗവദവനസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ് ഡനിഗ്രനിയയ മറസ്റ്റ്
സസൗകേരവങ്ങളുമുണസ്ഥാകേനില. പകക  പസ്ഥാരമരവ ഗഗവദവനസ്ഥാരസ്ഥായ  പ്രസ്ഥാമസ്ഥാണനികേരസ്ഥായനിട്ടുള
നനിരവധനി ആളുകേള് കവഗറയണസ്റ്റ്.  അവരുഗട കേസ്ഥാരവയ എങ്ങഗന ഗഗകേകേസ്ഥാരവയ ഗചെയഗമന കൂടനി
പറയണയ.

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്: സര്,  പ്രശസ്തരസ്ഥായ പല കുടുയബങ്ങളുയ  തലമുറയസ്ഥായനി
ഗഗവദവയ  ഗചെയനണസ്റ്റ്.  പഴയകേസ്ഥാലയ  കപസ്ഥാഗലയല.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഡനിഗ്രനി  എടുക്കസ്ഥാനുള
സയവനിധസ്ഥാനയ ഇകപ്പസ്ഥാഴുണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന അവഗര കുറച്ചസ്റ്റ് കേസ്ഥാണുകേയല ഗചെയനതസ്റ്റ്.  പകക
നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് ഇകപ്പസ്ഥാള് ആര്ക്കുയ ഗഗവദവരസ്ഥാകേസ്ഥായ,  ആര്ക്കുയ ചെനികേനിത്സ നടതസ്ഥായ,
ആര്ക്കുയ  മരുനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥായ  എഗനസ്ഥാരവസ  വനനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കേര്ശനമസ്ഥായനി
നനിയനനിക്കസ്ഥാനുയ നനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനുയ കേഴനിയണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന പറഞതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ഗകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപ്പസ്റ്റ്:  സര്,  അകലസ്ഥാപ്പതനി മരുനകേള് പരസവയ ഗചെയ്യസ്ഥാന
പസ്ഥാടനില.  പഗക പതതനിഗന പരസവ കപജകേളനിഗലലസ്ഥായ ആയര്കവ്വദ മരുനകേളുഗട
പരസവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്.  തലമുടനി  വളരസ്ഥാനുയ  തല നരയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനുയ  ഒഗക്ക
പരസവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗനസ്ഥാഗക്ക  എഗന്തങനിലയ  മരുനകണസ്ഥാ;  ഒരു  മരുനമനില.   ഇഗതലസ്ഥായ
പറഞസ്റ്റ്  വലനിയ  തടനിപ്പസ്റ്റ്  ആയര്കവ്വദതനിഗന  കപരനില്  നടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
നനിയനനിക്കുകേഗയനളതസ്റ്റ്  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ  സഭയനില്  പറയസ്ഥാന
ഗകേസ്ഥാളസ്ഥാത ഒടനവധനി കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മരുനഗണനസ്റ്റ് പറഞസ്റ്റ് പരസവയ വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
നനിയനനിക്കകണ; ഇതസ്റ്റ് നനിയനനിക്കസ്ഥാന ഇവനിഗട നനിയമയ കവകണ?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഇതരയ കേസ്ഥാരവങ്ങള് പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് കഗസ്ഥാബശലകസഷഗന ഒരു ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മള് എന്തസ്റ്റ് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണഗമനസ്റ്റ്
നമ്മള്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാത  ഒരു  കേസ്ഥാലമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുനതസ്റ്റ്  കഗസ്ഥാബല്
മസ്ഥാര്ക്കറനില്  ഇടഗപടുന  കേമനനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവര്  നമ്മഗള  ചൂഷണയ  ഗചെയന.   നമ്മുഗട
മനസനിഗനക്കൂടനി  കേസ്പീഴസ്റ്റ്ഗപടുത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  ഇഷമുള,  നമുക്കസ്റ്റ്  അനുകയസ്ഥാജേവമസ്ഥായതസ്റ്റ്
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാനുള അനുവസ്ഥാദയ നമുക്കനില. ഉമനിക്കരനി ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്ഥായനിരുനകലസ്ഥാ ഒരു
കേസ്ഥാലതസ്റ്റ് പലസ്റ്റ് ല കതച്ചനിരുനതസ്റ്റ്. പഗക ഇകപ്പസ്ഥാള് 3-4 വയസ്സുള കുടനി ഉള്ഗപ്പഗട ഏതസ്റ്റ്
കപസസ്റ്റ് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണഗമനസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുനതസ്റ്റ് ഇതരയ പരസവതനിനസ്റ്റ് ആകൃഷ
രസ്ഥാകുനതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മള്  എന്തസ്റ്റ്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണഗമനയ  നമ്മുഗട  അഭനിരുചെനികേളുയ
മസ്ഥാറന  നനിലയനികലയസ്റ്റ്  കഗസ്ഥാബശലകസഷനുയ  പുതനിയകേസ്ഥാലഗത  കേമനനികേളുയ  മസ്ഥാറുകമസ്ഥാള്
തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ നമ്മളുയ അതനിഗന പസ്ഥാതയനികലയസ്റ്റ് മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 
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ശസ്പീമതനി  സനി  .    ഗകേ  .    ആശ:  സര്,  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിച്ച  കേസ്ഥാരവയ  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  ഇന്തവന ഫസ്ഥാര്മസനി കേസൗണ്സനിലനിഗന കരഖ പ്രകേസ്ഥാരയ 35%
ആളുകേളുയ  കേഴനിക്കുന  മരുനനിഗന  റനിയസ്ഥാകനമൂലമസ്ഥാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്  കരസ്ഥാഗങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
കേടക്കുനഗതന റനികപ്പസ്ഥാര്ട്ടുണസ്റ്റ്.  വനികദശ രസ്ഥാജേവങ്ങളനില് കനിനനിക്കല് ഫസ്ഥാര്മസനിസ്റ്റുകേളുഗട ഒരു
കപസ്ഥാസ്റ്റുണസ്റ്റ്.  ആ  രസ്പീതനിയനില്  ശരനിയസ്ഥായ  കരസ്ഥാഗനനിര്ണ്ണയതനിനുയ  മരുനനിനുയ  മരുനനിഗന
ശരനിയസ്ഥായ  അളവയ  അതസ്റ്റ്  എത  നസ്ഥാള്  കേഴനിക്കണഗമനള  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  നനിശ്ചയനി
ക്കുനതനിനുമുള കസവനയ ലഭവമസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഈ ബനിലനിലൂഗട സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്  : സര്,  മരുനസ്റ്റ്  കേഴനിക്കുനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കൂടുതല്
കരസ്ഥാഗങ്ങള്  ഉണസ്ഥാകുനഗവനസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതുയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പടതുമസ്ഥായ
കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഡയബറനികേസ്റ്റ് കപഷവനസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഒരു ഘടയ കേഴനിഞസ്ഥാല് ഡയസ്ഥാലനിസനിസനിനസ്റ്റ്
വനികധയരസ്ഥാകുന ഒരു പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട പ്രശ്നതനികലയസ്റ്റ് മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.      ഡയബറനിക്കനിനുള
മരുനസ്റ്റ് കേഴനിക്കുകമസ്ഥാള് അതസ്റ്റ്  അവരുഗട കേനിഡ്നനിഗയ ബസ്ഥാധനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഏഗതങനിലയ ഒരു
കരസ്ഥാഗതനിനസ്റ്റ്  മരുനസ്റ്റ്  കേഴനിക്കുനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കേരളനിഗന  ബസ്ഥാധനിക്കുന  ലനിവര്
സനികറസ്ഥാസനിസസ്റ്റ് വരുന. എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇങ്ങഗന സയഭവനിക്കുനഗതനസ്റ്റ് കചെസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല് നമ്മുഗട
ആകരസ്ഥാഗവ  സയവനിധസ്ഥാനതനിഗന  പ്രധസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ  ആളുകേള്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗര  സത്വസ്ഥാധസ്പീനനിക്കുന  നനിലയനികലയസ്റ്റ്  ചെനില  ഗമഡനിക്കല്  ഗറപ്രഗസകനറസ്പീവകേള്
ഇടഗപടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  കലസ്ഥാകേതനിഗല പല രസ്ഥാജേവങ്ങളനിലയ  കഡസ്ഥാകര്
കരസ്ഥാഗനിഗയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചുകേഴനിഞസ്ഥാല്  അവരുഗട  കരസ്ഥാഗലകണങ്ങഗളക്കുറനിച്ചുയ
കരസ്ഥാഗഗതക്കുറനിച്ചുമസ്ഥാണസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  എഴുതുനതസ്റ്റ്.  മരുനസ്റ്റ്  ശനിപസ്ഥാര്ശ  ഗചെയനതസ്റ്റ്
ഫസ്ഥായ.ഡനി.  കേഴനിഞവരസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട  രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ്  ഫസ്ഥായ.ഡനി.  കകേസ്ഥാഴ്സുകേളുണസ്റ്റ്.  പഗക
ഇവനിഗട  ഫസ്ഥായ.ഡനി.  കകേസ്ഥാഴസ്റ്റ്  കേഴനിഞവര്ക്കസ്റ്റ്  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  അവസരവമനില.  അവരുഗട
ഭസ്ഥാവനി തനിശങ്കുവനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട സനിസതനില് കേസ്ഥാരവമസ്ഥായ മസ്ഥാറയ വരണയ.   ഫസ്ഥാര്മകക്കസ്ഥാളജേനി
പഠനിച്ചനിറങ്ങുനവരുണസ്ഥാകേണയ.  അവര്  മരുനസ്റ്റ്  കുറനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കുന പസ്ഥാശ്ചസ്ഥാതവ  രസ്ഥാജേവങ്ങളനിഗല
രസ്പീതനി  നമ്മുഗട  രസ്ഥാജേവത്തുയ  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  കേഴനികയണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  അങ്ങയഗട
ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ;  ഫസ്ഥായ.ഡനി.  കകേസ്ഥാഴനിനസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ഇതുവഗരയയ  അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ
ഗകേസ്ഥാടുതനിടനില.  നമ്മുഗട രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ് ഫസ്ഥായ.ഡനി. കേഴനിഞവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാകസ്പീസസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥാനുള
അവസരമനില.  അതുയ അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ? 

ശസ്പീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി:  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട എയ.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ആര്.
രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്  ഈ കേസ്ഥാലഘടതനിഗല പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  എലസ്ഥാ  വനിഷയവയ  അകദ്ദേഹതനിഗന
പ്രസയഗതനിലൂഗട  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഗക,  നമ്മുഗട  പതമസ്ഥാധവമങ്ങളനില്  പല
പ്രശസ്തരസ്ഥായ  മനുഷവര്  ആശുപതനിയനിലസ്ഥാകുനതുയ  അവസസ്ഥാനയ  അവര്  മരനിക്കുനതനിഗന
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റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  വരുകമസ്ഥാള് എഗന അതനിശയനിപ്പനിച്ചനിട്ടുള ഒരു കേസ്ഥാരവയ,  ഇവഗരലസ്ഥാവരുയ
ഹൃദയസ്ഥാഘസ്ഥാതയമൂലമസ്ഥാണസ്റ്റ്  മരനിച്ചനിട്ടുളഗതനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  എയ.എല്.എ.
ശസ്പീമതനി സനി.  ഗകേ. ആശ സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല പലകപ്പസ്ഥാഴുയ മരുനനിഗന ശസഡസ്റ്റ് എഫക്ടുകേള്
വലതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല് ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനസ്റ്റ് സയബനനിച്ച വനിവരങ്ങള് ജേനങ്ങള്ഗക്കലസ്ഥാവര്ക്കുയ
അറനിയസ്ഥാവന  രൂപതനികലയസ്റ്റ്  ഒരു  ഇ-ഫയലനിയഗസ്റ്റ്  സനിസയകൂടനി  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  കേഴനിയകമസ്ഥാ;
ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ് കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട പരനികശസ്ഥാധനയസ്ഥാല് മരണഗപ്പടയസ്ഥാളസ്ഥാണസ്റ്റ് അലകസ്ഥാണര് ദനി
കഗ്രറസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്  കകേള്ക്കുകേയയ  വസ്ഥായനിക്കുകേയയ ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുകപസ്ഥാഗല ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  പലരുയ  മരനിക്കുനതസ്ഥായനി  അറനിയനണസ്റ്റ്.  അകപ്പസ്ഥാള്
കൃതവമസ്ഥായനി  ആരസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഡയകഗസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഗചെയനതസ്റ്റ്,  എന്തസ്റ്റ് മരുനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ്,
എഗന്തസ്ഥാഗക്ക ചെനികേനിത്സകേള്ക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് വനികധയമസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ എലസ്ഥാ കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ
ഇ-ഫയലനിയഗനിലൂഗട  എവനിഗടനനിനസ്റ്റ്  കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാലയ  അറനിയസ്ഥാന  കേഴനിയന  രസ്പീതനി
ഉണസ്ഥാകകേണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പ്രസവസമയതസ്റ്റ് യവതനികേള് മരനിക്കുന ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ് വസ്ഥാര്തകേള്
വരുനതസ്ഥായനി  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗങ്ങള്ഗക്കലസ്ഥായ  അറനിയസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വളഗര
കവദനകയസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമ്മള്  അതസ്റ്റ്  വസ്ഥായനിക്കുനതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  ആ
കകേസുകേളനില്  കുറസ്ഥാകരസ്ഥാപണവനികധയരസ്ഥായ  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  പലരുയ  രകഗപ്പടുനതസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്
കേണനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനസ്ഥാമസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഒനയതഗനയനില.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്
ഗമഡനിസനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുതതസ്റ്റ്;  എകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ്  അനകസ്തഷവ ഗകേസ്ഥാടുതതസ്റ്റ്;  എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്
സയഭവനിച്ചതസ്റ്റ്;  എഗനസ്ഥാഗക്ക അറനിയസ്ഥാന കേഴനിയന തരതനികലയകൂടനി ഈ ബനിലനിഗന
ഇലസ്ഥാബകററ ഡസ്റ്റ് രൂപയ ആകരസ്ഥാഗവ രയഗതസ്റ്റ് വലനിയ സയഭസ്ഥാവന നല്കേസ്ഥാന പരനിശമനിച്ചു
ഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന കകേരളയ കപസ്ഥാഗലസ്ഥാരു സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനുള നനിര്കദ്ദേശയ
വയകമസ്ഥാ?

(അദ്ധവകകവദനിയനില് മനി. ഗഡപകടനി സസ്പീക്കര്                                )

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണസ്ഥാ  കജേസ്ഥാര്ജ്ജസ്റ്റ്  : സര്,  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ഒരു  ചെര്ച്ചയസ്ഥായതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അതനില് ഒരു കപസ്ഥായനിനകൂടനി ആഡസ്റ്റ് ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ഗമമര്,  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  മറസ്റ്റ്  ഗമമര്മസ്ഥാര് പറഞ കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ
വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പടവയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനില്  ഗവളനിച്ചയവസ്പീശുന,  വവക്തതയണസ്ഥാകുന
രസ്പീതനിയനിലള നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ ഉണസ്ഥാകേണയ.  നമ്മുഗട മസ്ഥാധവമങ്ങള് ഒരുകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്
വളഗര  ഗസൗരവകതസ്ഥാഗട  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗചെയ്ത  ഒരു  കേസ്ഥാരവമുണസ്റ്റ്.  മരുനപരസ്പീകണയ.
കരസ്ഥാഗനികേളുഗട അനുവസ്ഥാദമനിലസ്ഥാഗത അഗലങനില് ശബസസ്ഥാകനഴനിഗന അനുവസ്ഥാദമനിലസ്ഥാഗത
കകേരളതനിഗല  പ്രമുഖ  ആശുപതനികേളനില്  നമുക്കസ്റ്റ്  ഊഹനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനതനിനപ്പുറമസ്ഥായനി
മരുനപരസ്പീകണയ നടക്കുനണസ്റ്റ്.   ഞസ്ഥാന കപരുകേള് പറയനനില.   മസ്ഥാധവമങ്ങള് പല
കേസ്ഥാലഘടങ്ങളനില്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്തതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട  കരസ്ഥാഗനിയഗട  അവകേസ്ഥാശയ
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സയരകനിക്കഗപ്പടുനനില.  കരസ്ഥാഗനി  അകബസ്ഥാധസ്ഥാവസയനിലസ്ഥാഗണങനില്  കരസ്ഥാഗനിയഗട  ബന്ധുവനിഗന
അറനിവനിലസ്ഥാഗത മരുനപരസ്പീകണയ നടത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നഗലസ്ഥാരു ശതമസ്ഥാനയ ആളുകേളുയ
ഈ  മരുനപരസ്പീകണതനിലൂഗട  പ്രമുഖമസ്ഥായ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജകേളനില്  മരനിക്കുനഗവന
വസ്തുത അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്  : സര്,  അതസ്റ്റ് പഠനസ്ഥാര്ഹമസ്ഥായ കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്,  പരനികശസ്ഥാധനി
കക്കണതസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഒരു കപഷവനനിഗനയയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒരസ്ഥാള് ഗചെലകമസ്ഥാള് ആ കപഷവനനിഗന
ശബസസ്ഥാകനഴനിഗന  മനസനിലണസ്ഥാകുന  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  വനികേസ്ഥാരയ  അവര്ക്കസ്റ്റ്
എതയയകവഗതനില്  മരുനഗകേസ്ഥാടുക്കുകേ,  ഗുരുതരസ്ഥാവസയനിലസ്ഥാഗണങനില്  എതയയ
കവഗതനില് റനിക്കവര്ഗചെയ്തസ്റ്റ് ജേസ്പീവനിതതനികലയസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുവരനികേ എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ
സമയതസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് മരുനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുകക്കണഗതനസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാനുള അവകേസ്ഥാശയ
ശബസസ്ഥാകനഴനികനസ്ഥാ  കപഷവനനികനസ്ഥാ  ഇല.  അവനിഗട  വനികവചെനപരമസ്ഥായനി  ചെനിന്തനികക്കണതുയ
ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വകബസ്ഥാധകതസ്ഥാടുകൂടനി പ്രവര്തനികക്കണതുയ കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതരയ
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് മനുഷവതത്വരഹനിതമസ്ഥായ സമസ്പീപനങ്ങളുയ മരുനപരസ്പീകണങ്ങളുയ  കരസ്ഥാഗനികേളുഗടകമല്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനഗവനതസ്റ്റ് ഗമഡനിക്കല് എഥനികനിനസ്റ്റ് വനിരുദ്ധമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ശബസസ്ഥാകനഴനികനസ്ഥാ കരസ്ഥാഗനികക്കസ്ഥാ അകപ്പസ്ഥാഴഗത സസ്ഥാഹചെരവതനില് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിയനതനികനക്കസ്ഥാള് അപ്പുറതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പസ്ഥാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  കേവസ്ഥാനസര്കപസ്ഥാലള  കരസ്ഥാഗതനിനസ്റ്റ്  കേസ്പീകമസ്ഥാ
കപസ്ഥാലള  മരുനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേ  മസ്ഥാതകമ  നനിര്വ്വസ്ഥാഹമുള.  ഇതനിഗനസ്ഥാഗക്ക  അപ്പുറതസ്റ്റ്
നസ്ഥാടനില് നടക്കുന ഒരു വനിഷയമുണസ്റ്റ്.  ഷഗര്,  പ്രഷര് കപസ്ഥാലള കരസ്ഥാഗങ്ങള്ഗക്കസ്ഥാഗക്ക ഇന
മരുനസ്റ്റ്  കേഴനിച്ചസ്ഥാല് ഇത ദനിവസയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗയ  മസ്ഥാറുഗമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പതങ്ങളനിലയ
ചെസ്ഥാനലകേളനിലഗമസ്ഥാഗക്ക  പരസവയ  വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കേഴനിച്ചസ്റ്റ്  പലയസ്ഥാളുകേളുയ  വൃക്ക
കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാവകേയയ മരണതനിഗലതഗപ്പടുകേയയ ഗചെയന സസ്ഥാഹചെരവയ ഇനസ്റ്റ് നസ്ഥാടനില്
പരഗക്കയണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗനഗയസ്ഥാഗക്ക കേസ്ഥാരണയ പതങ്ങളനിലയ ചെസ്ഥാനലകേളനിലയ കേസ്ഥാണുന
പരസവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ പരസവമസ്ഥാണസ്റ്റ്  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ  ആളുകേഗള  ആകേര്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇങ്ങഗനയള പരസവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  നനിയനണകമര്ഗപ്പടുതസ്ഥാന  അഗലങനില് അതനിഗന
ആധനികേസ്ഥാരനികേത പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന സയവനിധസ്ഥാനമുകണസ്ഥാ; അതസ്റ്റ് ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്  : സര്,  കേഴനിഞ  നനിയമസഭയഗടകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് ഇതരഗമസ്ഥാരു ചെര്ച്ചയണസ്ഥായകപ്പസ്ഥാള് നനിയമസഭ ഗപസ്ഥാതുവനില്, മുന
സസ്പീക്കര് അതരതനില് ഒരു നനിര്കദ്ദേശയ  മസ്ഥാധവമ  പ്രവര്തകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുതനിരുന
എനസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന ഓര്മ്മ. ഗമഡനിക്കല് ഫസ്പീല്ഡുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കകേതസ്റ്റ്
ഇതരയ  മരുനകേഗള  കുറനിച്ചുള  പരസവങ്ങള്  കസസ്ഥാണ്സര്ഷനിപ്പനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന പസ്ഥാടനില. അഗലങനില് ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതനിഗന സയബനനിച്ചസ്റ്റ് മസ്ഥാധവമങ്ങള്കൂടനി
പരനികശസ്ഥാധനിക്കണഗമന  അഭനിപ്രസ്ഥായയ  നനിയമസഭ  അനസ്റ്റ്  ഏകേകേണ്ഠമസ്ഥായനി  മസ്ഥാധവമങ്ങകളസ്ഥാടസ്റ്റ്
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പറഞനിരുന.  അതസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണതസ്റ്റ്  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  മസ്ഥാധവമങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
മസ്ഥാധവമ  ധര്മ്മതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ശരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാഗത,  മസ്ഥാധവമങ്ങളനില്  വരുന  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  കുഗറഗയസ്ഥാഗക്ക  വനിശത്വസനിക്കുന
സമൂഹമസ്ഥാണകലസ്ഥാ  നമ്മുകടതസ്റ്റ്.  അതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  ഇതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്
വരുകമസ്ഥാള്  സത്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായയ  ആളുകേള്  ചൂഷണതനിനസ്റ്റ്  വനികധയരസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുയ.   റനിസല്ടസ്റ്റ്
ഉഗണനസ്റ്റ് കബസ്ഥാദ്ധവമസ്ഥാകേസ്ഥാത കേസ്ഥാരവങ്ങള് അഗലങനില് ഇതരയ മരുനകേഗളക്കുറനിച്ചുള
കേസ്ഥാരവങ്ങള് പരസവമസ്ഥായനി മസ്ഥാധവമങ്ങളനില് വരുനതസ്റ്റ് ശരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതസ്റ്റ്
മസ്ഥാധവമങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  അതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്കൂടനി  അവരുമസ്ഥായനി  ഡനിസ്കൈസസ്റ്റ്
ഗചെകയ്യണതസ്ഥായനി വരുയ. അതസ്റ്റ് ബനിലനിഗന ഭസ്ഥാഗമഗലങനില്ക്കൂടനി  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് അതരയ
കേസ്ഥാരവങ്ങള് അവരുഗട ശദ്ധയനികലയസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവകരണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ബനിലനികലയസ്റ്റ്  വരുകമസ്ഥാള്,  ഇതരയ  കനിനനിക്കുകേളനില്  വനിലനനിയനണതനിഗന
കേസ്ഥാരവതനില്  തസ്ഥാരനിഫസ്റ്റ് ഉണസ്റ്റ്.  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില് തസ്ഥാരനിഫസ്റ്റ് റനിഗഗവസസ്റ്റ്
ഗചെയ്യസ്ഥാറുഗണങനിലയ ജേനങ്ങള് അറനിയസ്ഥാറനില.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതരയ  കനിനനിക്കുകേഗള
കൂടനി  ബനിലനിഗന  പരനിധനിയനികലയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുകമസ്ഥാള്   തസ്ഥാരനിഫകേള്  ഓണ്ഗഗലന
ആയനി  ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങള്ക്കുകൂടനി  ലഭവമസ്ഥാകുനതനിനുള  വവവസകേള്  ബനിലനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഉള്ഗപ്പടുതണഗമനകൂടനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ലസ്ഥാബുകേള് ഫലപ്രദമസ്ഥായനി പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിയണയ.  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനികേളനില്കപ്പസ്ഥാലയ  ലസ്ഥാബുകേള് അഞമണനിക്കസ്റ്റ്  അടയന
ഒരു  സനിതനിവനികശഷമസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  പല  ആശുപതനികേളുഗടയയ  സനിതനി  ഇതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
പത്തുമണനിക്കുയ  അഞമണനിക്കുയ  ഇടയസ്റ്റ്  എത്തുന  കരസ്ഥാഗനികേഗള  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  സര്ക്കസ്ഥാര്
ആശുപതനികേളനിഗല കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് പ്രനിഗഗസബസ്റ്റ് ഗചെയ്തകശഷയ ഗതസ്ഥാടടുത ഏഗതങനിലയ
സത്വകേസ്ഥാരവ  ലസ്ഥാബുകേളനികലയസ്റ്റ്  വനിടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  സര്ക്കസ്ഥാര്
ആശുപതനികേളനില്ക്കൂടനി  ഒസൗകദവസ്ഥാഗനികേ സമയതസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനികേഗള  പുറകതയസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു
വനിടുന  സനിതനിവനികശഷമുണസ്റ്റ്.  അതരയ  സനിതനിവനികശഷയ  അവസസ്ഥാനനിപ്പനികക്കണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വവതവസ്തമസ്ഥായ  ലസ്ഥാബുകേളനില്  വവതവസ്തമസ്ഥായ  റനിസള്ട്ടുകേള്  ഉണസ്ഥാകുന.  ഏതസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗമച്ചഗപ്പട റനിസള്ടസ്റ്റ് ലഭനിക്കുനഗതനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് പറയസ്ഥാന കേഴനിയനില.  കേസ്ഥാരണയ നമ്മളുയ
കരസ്ഥാഗനികേളുമസ്ഥായനി  വരുകമസ്ഥാള്  ഒകര  ലസ്ഥാബനിലസ്ഥായനിരനിക്കുയ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ
ലസ്ഥാബസ്റ്റ് ശരനിഗയന നനിലയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്.  സമയതനിനുമുമസ്റ്റ് ലസ്ഥാബുകേള് കകസ്ഥാസസ്റ്റ്
ഗചെയകമസ്ഥാള് അവനിഗടയള ഇനകപഷവനസ്റ്റ്സനിനസ്റ്റ്  ബഡസ്റ്റ് ഗടസസ്റ്റ്,  സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ്, എകസ്റ്റ്കറ
എനനിങ്ങഗന  ഗപഗടനസ്റ്റ്  എഗന്തങനിലയ  ആവശവമുണസ്ഥായസ്ഥാല്  പുറത്തുള  ലസ്ഥാബുകേളനികലയസ്റ്റ്
കപസ്ഥാകുകേയലസ്ഥാഗത മറസ്റ്റ് മസ്ഥാര്ഗ്ഗമനിലസ്ഥാത സനിതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്. അകപ്പസ്ഥാള് അതരയ കനിനനിക്കുകേഗള കൂടനി
ഇതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഉള്ഗപ്പടുതനി അവനിടഗത സ്കൈസ്ഥാനനിയഗസ്റ്റ്,  എകസ്റ്റ്കറ,  ബഡസ്റ്റ്  ഗടസസ്റ്റ്
എനനിവഗയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകേയയ നമ്മുഗട സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതനികേളനില് ഈ
സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  ദരുപകയസ്ഥാഗയ  ഗചെയനകണസ്ഥാ,  ആശുപതനികേളുഗട  മനിസസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനജ് ഗമനസ്റ്റ്
നടക്കുനകണസ്ഥാ  എനതുകൂടനി  ഇസൗ  ബനിലനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെര്ത്തുവച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനി
കക്കണതസ്ഥായണസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .    എല്കദസ്ഥാ  എബഹസ്ഥായ:  സര്,  നമ്മുഗട  നഗരങ്ങളനില്  പല  സലത്തുയ
പ്രവര്തനിക്കുന  ലസ്ഥാബുകേളനില്  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  കയസ്ഥാഗവതകപസ്ഥാലയ
ഇലസ്ഥാതവര് പരനികശസ്ഥാധനകേള് നടത്തുനഗണനള കേസ്ഥാരവയ അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്
ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ;  ഭസ്ഥാരവയഗട  കപരനില്  ഗഗലസനസസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാകുയ.  അവനിഗട  ലസ്ഥാബനിഗന
നടതനിപ്പുകേസ്ഥാരനസ്ഥായനി ഇകദ്ദേഹയ മസ്ഥാറുകേയയ കകമണ ലസ്ഥാബനിഗല എലസ്ഥാവനിധ ഗടസ്റ്റുകേളുയ
നടത്തുന  ആളസ്ഥായനി  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.-കയസ്ഥാ  പഴയ  പ്രസ്പീ-ഡനിഗ്രനികയസ്ഥാ  മസ്ഥാതയ
കയസ്ഥാഗവതയള  ഇവര്  മസ്ഥാറുകേയയ  ഗചെയന  സനിതനിയണസ്റ്റ്.  പല  ലസ്ഥാബുകേളുഗടയയ
പരനിപൂര്ണ്ണ നനിയനണയ അവരുഗട കേസ്പീഴനിലസ്ഥായനിരനിക്കുയ. വസ്പീണ്ടുയ ലസ്ഥാബുകേളുഗട ബസ്ഥാഞകേള് പല
സലങ്ങളനിലയ  ആരയഭനിക്കുയ.  ജേനറല്  ആശുപതനികേളനികലയയ  തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനികേളനികലയയ
പല  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ  ഇതരയ  സത്വകേസ്ഥാരവ  ലസ്ഥാബുകേസ്ഥാരുമസ്ഥായനി  പരസര  ധസ്ഥാരണയനില്
എതനികച്ചരുകേയയ  കേമ്മസ്പീഷഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  ഇന  ലസ്ഥാബനില്  കപസ്ഥായനി  പരനികശസ്ഥാധന
നടതണഗമനസ്റ്റ്  കുറനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കുന ഒരു സനിതനിവനികശഷയ നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്
വനിവനിധയനിടങ്ങളനില്  ഉഗണനസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അങ്ങയഗട
ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്:  കനിനനിക്കുകേഗളക്കൂടനി  ഇസൗ  ബനിലനിഗന  പരനിധനിയനില്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുകമസ്ഥാള്  സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതനികേളനില് ഇതരയ ഗതറസ്ഥായ നടപടനികേള്
നടക്കുനകണസ്ഥാഗയനകൂടനി  പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട  ലസ്ഥാബുകേള്  കേസ്ഥാറഗഗഗറസസ്റ്റ്
ഗചെകയ്യണതുണസ്റ്റ്.  മുമസ്റ്റ് പ്രതനിപകത്തുനനിനയ അതരഗമസ്ഥാരു നനിര്കദ്ദേശയ വനനിരുന.
ലസ്ഥാബുകേളുഗട  കേത്വസ്ഥാളനിറനി  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഗസൗരവതരമസ്ഥായ  പരനികശസ്ഥാധനയണസ്ഥാകുകേയയ
അതരതനില്  പരനികശസ്ഥാധന നടതസ്ഥാന കേഴനിയന ഒരു അകതസ്ഥാറനിറനി ഇസൗ ബനിലനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  വരനികേയയ  കവണയ.  ലസ്ഥാബുകേകളയയ  കനിനനിക്കുകേകളയയ  ഇതനിഗന  പരനിധനിയനികലയസ്റ്റ്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുകമസ്ഥാള് ആ ലസ്ഥാബനില് നടക്കുന ഗടസ്റ്റുകേഗള സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനി
ക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ ഒരു അകതസ്ഥാറനിറനി ഇസൗ ബനിലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഉള്ഗപ്പടുത്തുനതനിനു
കവണ  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനികക്കണതസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  കമഖലയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന
വലനിയ മള്ടനി ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി ആശുപതനികേള്  വലനിയ ചൂഷണമസ്ഥാണസ്റ്റ് നടത്തുനതസ്റ്റ്.
ഇവനിടങ്ങളനില്  ഇരട  ചൂഷണമസ്ഥാണസ്റ്റ്  നടക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒനസ്റ്റ്,  അവനിഗട  എത്തുന  കരസ്ഥാഗനികേഗള
ചൂഷണയ  ഗചെയന.  രണസ്റ്റ്,  അവനിഗട  പണനിഗയടുക്കുന  ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാഗര  ചൂഷണയ
ഗചെയന. ആദവമസ്ഥായനി കരസ്ഥാഗനികേഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ് ചൂഷണയ ഗചെയനതസ്റ്റ്.  മള്ടനി ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി
ആശുപതനികേളനില്,  ആശുപതനി  ഗകേടനിടങ്ങളുയ  അതനിഗന  സസൗകേരവങ്ങളുയ  വര്ദ്ധനിക്കുകമസ്ഥാള്
ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  ഗചെലവനിലയ  ഭസ്പീമമസ്ഥായ  വര്ദ്ധനവസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.  സത്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായ
വര്ദ്ധനയണസ്ഥാകയയസ്ഥായ. സനികസറനിയഗന കേസ്ഥാരവയ പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്, വലനിയ ആശുപതനികേളനില്
സനികസറനിയന കപസ്ഥാലള സര്ജേറനികേള് നടക്കുകമസ്ഥാള് അനപതനിനസ്ഥായനിരയ രൂപ മുതല്
ഒരു  ലകയ  രൂപവഗര  ഇസൗടസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആശുപതനി  ഗകേടനിടതനിഗന  വലനിപ്പയ
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കുറഞസ്ഥാല്  അതസ്റ്റ്  ഇരുപതനിയയ്യസ്ഥായനിരയ  രൂപ  മുതല്  അനപതനിനസ്ഥായനിരയ  രൂപ
വഗരയസ്ഥാകുയ. സസ്ഥാധസ്ഥാരണ ആശുപതനികേളനില് ഗചെറനിയ നനിരക്കനില് ഗചെയ്യസ്ഥാന കേഴനിയന
ഇതരയ കേസ്ഥാരവങ്ങള് വലനിയ നനിരക്കനികലയസ്റ്റ് മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകപ്പസ്ഥാള് ഇരട ചൂഷണയ
നടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആശുപതനികേളനില്  എത്തുന  കരസ്ഥാഗനികേളനില്നനിനയ  അമനിതമസ്ഥായ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
ഇസൗടസ്ഥാക്കുന  ആശുപതനികേള്  ഒരു  ഭസ്ഥാഗത്തുയ,  പണയ  ഇസൗടസ്ഥാക്കുനതനിനനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
കജേസ്ഥാലനി  ഗചെയന  ജേസ്പീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്  മതനിയസ്ഥായ  ശമളയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയയ  ഗചെയകേ.
ഇഗതസ്ഥാഗക്കയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കനഴനിയഗസ്റ്റ്  സമരങ്ങള്  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന  കേസ്ഥാരണയ.  ഇരട  ചൂഷണയ  നടത്തുന
നനിലയനില്  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിഗല  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേള്  പ്രവര്തനിക്കുന.  ആ  ചൂഷണയ
അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനികക്കണതസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സര്ജേറനിഗയപ്പറനി  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ  ആറന്മുള  എയ.എല്.എ.  ശസ്പീമതനി  വസ്പീണസ്ഥാ
കജേസ്ഥാര്ജ്ജസ്റ്റ് ഇവനിഗട ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച കേസ്ഥാരവയ വളഗര പ്രസക്തമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരു ഹൃകദസ്ഥാഗനി
ഗനഞകവദനയമസ്ഥായനി  ആശുപതനിയനികലയസ്റ്റ്  ഗചെനസ്ഥാല്  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനിക്കസ്ഥാര്
പറയനതസ്റ്റ്   ഇകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  സര്ജേറനി  ഗചെകയ്യണതുണസ്റ്റ്  അഗലങനില്  ഗസനസ്റ്റ്  മസ്ഥാറനി
വയ്കക്കണതുണസ്റ്റ്  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മസ്ഥാറനിവയ്കക്കഗണനസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാന  കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്  അവകേസ്ഥാശമനില,
ഗഗബസസ്ഥാനഡര്ക്കുയ അവകേസ്ഥാശമനില.  ഹൃകദസ്ഥാഗവമസ്ഥായനി ഗചെലന കരസ്ഥാഗനിഗയ എതയയ
ഗപഗടനസ്റ്റ് സുഖഗപ്പടുതനിഗയടുക്കുകേഗയന ആഗ്രഹയ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് നമുക്കുളതസ്റ്റ്.   ചെനില
മള്ടനി  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി  ആശുപതനികേളനില്  നടക്കുന  ഗകേസ്ഥാടനിയ  ചൂഷണമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.
ഹൃകദസ്ഥാഗതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഘടനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന ഗസനകേള് മസ്ഥാറനിയനികടണതുകണസ്ഥാ?
കേസ്ഥാരണയ പലകപ്പസ്ഥാഴുയ നമ്മുഗട ശരസ്പീരതനിനുളനികലയസ്റ്റ് ഗസനകേള് ഘടനിപ്പനിച്ചസ്ഥാല് അതസ്റ്റ്
മസ്ഥാറനിയനികടണതസ്ഥാകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന  നമുക്കസ്റ്റ്  അവകേസ്ഥാശമനില.   അതസ്റ്റ്
മസ്ഥാറനിയനിടസ്ഥാന കഡസ്ഥാകര് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചസ്ഥാല് അതസ്റ്റ് മസ്ഥാറവസ്ഥാന നമ്മള് നനിര്ബനനിതരസ്ഥാകുയ.
അതനിനുള പണയ ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് ഗസനടല് കപസ്ഥാളനിസനിയഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഫസ്പീസസ്റ്റ് സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ചെനില നനിബനനകേള് പറയനണസ്റ്റ്.  ആ നനിബനനകേഗളലസ്ഥായ
പസ്ഥാലനിക്കഗപ്പടുന നനിലയനികലയസ്റ്റ് നമ്മുഗട ആശുപതനികേഗള മസ്ഥാറണയ. അതനില് പറയന
പ്രകേസ്ഥാരയ ബകയസ്ഥാ റനിസര്വ്വബനിള് ഗസനനിനസ്റ്റ് 29,600 രൂപയയ ഗമറല് ഗസനസ്ഥാഗണങനില് 7260
രൂപയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതരയ ആശുപതനികേളനില്നനിനയ ബനില് വസ്ഥാങ്ങുകമസ്ഥാള് ഇസൗ നനിരക്കസ്റ്റ്
ബനിലനില്  കരഖഗപ്പടുത്തുനകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയണയ.
ഇതുവഗര  പരനികശസ്ഥാധനിക്കഗപ്പടുനനിഗലങനില്  ഭസ്ഥാവനിയനില്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന  ആവശവമസ്ഥായ
നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  കദശസ്പീയ ഒസൗഷധ വനില നനിര്ണ്ണയ അകതസ്ഥാറനിറനി പറയനതസ്റ്റ്
ഗസനനിഗന  വനില  ആ  ബനിലനില്  കരഖഗപ്പടുതനിയനിരനിക്കണയ  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഉല്പ്പസ്ഥാദകേരുഗട
വനിവരങ്ങള് അതനില് പറഞനിരനിക്കണയ. ഇറക്കുമതനി ഗചെയ്തതസ്ഥാഗണങനില് ഇറക്കുമതനി
ഗചെയ്ത  ആളനിഗന  വനിവരങ്ങള്  കരഖഗപ്പടുതസ്ഥാന  ബസ്ഥാധവസമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ  ഗസനനിഗന
ബസ്ഥാച്ചസ്റ്റ് നമര് ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന ബസ്ഥാധവസരസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അങ്ങഗന കൃതവമസ്ഥായനി വവക്തമസ്ഥാക്കസ്ഥാന
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ബസ്ഥാധവസമസ്ഥാഗണനനിരനിഗക്ക  നമ്മള്  ആരുയ  തഗന  അതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനനില.  ഒരു കരസ്ഥാഗനിഗയ ആശുപതനിയനില് പ്രകവശനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു ഗസനസ്റ്റ്
മസ്ഥാറനിവയകേകയസ്ഥാ  ഒരു  ഓപ്പകറഷന  നടതനിക്കഴനിഞസ്റ്റ്  ബനില്  രണസ്റ്റ്  ലകയ  രൂപയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്
പറയകേകയസ്ഥാ ഗചെയ്തസ്ഥാല് ആ ബനിലടച്ചസ്റ്റ് കരസ്ഥാഗനികയയയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് തനിരനിഗകേ കപസ്ഥാരുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ് നമ്മള്
ഗചെയനതസ്റ്റ്.  ഇതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഉള്ഗപ്പടുത്തുനകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  അറനിയസ്ഥാനുള  അജ്ഞത
ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ  ജേനങ്ങള്ക്കുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ജേനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എതനിച്ചസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള
ഉതരവസ്ഥാദനിതയകൂടനി നമുക്കുണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളനിലയ  ഇതരയ സര്ജേറനി നടതനിയസ്ഥാല്
സസ്ഥാപനിക്കഗപ്പടുന  ഉപകേരണങ്ങളുഗട  വനില,  ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ  അഗതലസ്ഥായ  കരസ്ഥാഗനികയഗയസ്ഥാ
ഗഗബസസ്ഥാനഡഗറകയസ്ഥാ  അറനിയനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയന  നനിലയനിലള  പ്രദര്ശനയകൂടനി
ആശുപതനികേളനില് ഉണസ്ഥാകേണയ.

ശസ്പീ  .    കമസ്ഥാനസസ്റ്റ്  കജേസ്ഥാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഫനിസനികയസ്ഥാ  ഗതറസ്ഥാപ്പനിഗയകപ്പസ്ഥാഗല  മഗറസ്ഥാരു
പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ഗതറസ്ഥാപ്പനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒക്കുകപ്പഷണല് ഗതറസ്ഥാപ്പനി.  ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ഇസൗ
ബനിലനിഗനപ്പറനി  ചെര്ച്ച  ഗചെയകമസ്ഥാള്  ഇതസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവനില.  കകേരളതനില്
ഓടനിസയ ബസ്ഥാധനിച്ച കുടനികേളുഗട എണ്ണയ വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  നമ്മുഗട ഒരു
സസ്ഥാമൂഹനികേ  പ്രശ്നയ  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അധനികേയ  കപരുയ  അറനിയസ്ഥാഗത  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
കുഞ്ഞുങ്ങഗള കേണസ്ഥാല് ഗപഗടനസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് മനസനിലസ്ഥാകേണഗമനനില. ഓടനിസയ ബസ്ഥാധനിച്ച
കുടനികേളുഗട കേസ്ഥാരവതനില് ഒക്കുകപ്പഷണല് ഗതറസ്ഥാപ്പനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള് വവസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി
പ്രചെരനിപ്പനികക്കണതസ്റ്റ്.  നനിര്ഭസ്ഥാഗവവശസ്ഥാല്  ഇതനിഗന  രജേനികസ്ട്രേഷനനികലയയ  കേസ്ഥാരവങ്ങളനികലയയ
കേടക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ് തടസങ്ങളുണസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് ഏറവയ
കൂടുതല്  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവയ  ഗകേസ്ഥാടുകക്കണ  ഒരു  വനിഷയമസ്ഥായനി  ഇതസ്റ്റ്  നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ശസ്പീ. ആര്. രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല ഫനിസനികയസ്ഥാ ഗതറസ്ഥാപ്പനിയഗട കേസ്ഥാരവതനിലയ
ഒക്കുകപ്പഷണല് ഗതറസ്ഥാപ്പനിയഗട കേസ്ഥാരവതനിലയ  ഇതരയ കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഇസൗ ബനിലനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാണ്ടുവനസ്റ്റ്  വവവസസ്ഥാപനിതമസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറസ്ഥാനുള  ഇടഗപടല്  അതവസ്ഥാവശവമകല?
ഇസൗ കേസ്ഥാരവയ അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    ഗകേ  .    ഗകേ  .    രസ്ഥാമചെന്ദ്രന  നസ്ഥായര്:  സര്,  ലസ്ഥാബനില്  പരനികശസ്ഥാധന  നടത്തുകമസ്ഥാള്
ലഭനിക്കുന ഗതറസ്ഥായ റനികപ്പസ്ഥാര്ടനിഗന ഫലമസ്ഥായനി ഒരു കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ് മരണയവഗര സയഭവനികച്ചക്കസ്ഥായ,
അഗലങനില്  ആ  കുടുയബതനിനസ്റ്റ്  വലനിയ  നഷമുണസ്ഥാകേസ്ഥായ.  ഷഗര്  കപസ്ഥാലള  അസുഖതനിനസ്റ്റ്
ലസ്ഥാബുകേളനിഗല ബഡസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനയഗട അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് മരുനസ്റ്റ് നല്കുനതസ്റ്റ്.
ഗതറസ്ഥായ റനികപ്പസ്ഥാര്ടനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് ചെനികേനിത്സ നടതനി അതനിഗന ഫലമസ്ഥായനി
ഉണസ്ഥാകുന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്ക്കസ്റ്റ് ആ സസ്ഥാപനതനില് നനിനതഗന ആ കുടുയബതനിനസ്റ്റ്
നഷപരനിഹസ്ഥാരയ  ഈടസ്ഥാക്കുനതനിനുള  വവവസ  ഇസൗ  ബനിലനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
വകരണതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് കതസ്ഥാനനകണസ്ഥാ? 
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ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഗതറസ്ഥായ  വനിവരങ്ങള് ഗകേസ്ഥാടുക്കുന ലസ്ഥാബുകേള്ഗക്കതനിഗര
കേര്ശന നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയ അതരയ സസ്ഥാപനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ് നഷപരനിഹസ്ഥാര
മുള്ഗപ്പഗട  ഈടസ്ഥാക്കനി  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനുള  വവവസകേള്കൂടനി  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഉള്ഗപ്പടുകതണതുണസ്റ്റ്. വൃക്കമസ്ഥാറനിവയല് ശസകനിയ ഇകപ്പസ്ഥാള് വവസ്ഥാപകേമസ്ഥാവകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വൃക്കമസ്ഥാറനിവയല്  ശസകനിയ  ഗചെയ്യകണസ്ഥാ  കവണകയസ്ഥാ  എനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണതസ്റ്റ്
നമ്മളല. കരസ്ഥാഗനിയഗട വൃക്ക മസ്ഥാറനിവയ്കക്കണതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് കഡസ്ഥാകര് പറഞസ്ഥാല് അവര്
ചെനിലകപ്പസ്ഥാള്  മഗറസ്ഥാരു  ആശുപതനിയനില്കൂടനി  കപസ്ഥായനി  കചെസ്ഥാദനികച്ചക്കസ്ഥായ.  ഗചെകയ്യണതസ്ഥാഗണന
പറഞസ്ഥാല് ഗചെകയ്യണനി വരുയ. പകക ഇതരയ ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ് ഒരു കസസ്ഥാഷവല്
കേമ്മനിറസ്റ്റ്ഗമനകൂടനി  ഉണസ്ഥാവണയ.  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുയ  രസ്ഥാഷസ്പീയ  പ്രവര്തകേരുഗമലസ്ഥായ
വനിപുലമസ്ഥായ കേളകന നടതനി ഇതരയ കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ് ആവശവമസ്ഥായ പണയ കേഗണതസ്ഥാറുളതസ്റ്റ്
നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ  കേണ്ടുവരസ്ഥാറുളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വലനിയ  തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതരയ
ശസകനിയകേള്ക്കസ്റ്റ് ആവശവമസ്ഥായനി വരുനതസ്റ്റ്.  ഏറക്കുറച്ചനിലകേളുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഏകേസ്പീകേരനി
ക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ വവവസ ബനിലനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരണയ.  പല സര്ജേറനികേള്ക്കുയ പല
കററസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആശുപതനികേള്  ഈടസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  ആശുപതനികേളനില്  വൃക്കമസ്ഥാറനിവയല്  ശസകനിയ
കപസ്ഥാഗലയള  സര്ജേറനികേള്ക്കസ്റ്റ്  കൃതവമസ്ഥായ  കററസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേണയ.
ഒരു  ആശുപതനി  15  ലകയ  രൂപ  വസ്ഥാങ്ങനിയസ്ഥാല്  മഗറസ്ഥാരു  ആശുപതനി  25  ലകയ
രൂപയസ്ഥായനിരനിക്കുയ വസ്ഥാങ്ങുനതസ്റ്റ്.  നമ്മഗളലസ്ഥായ അനുഭവങ്ങള് ഉളവരസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ
മനുഷവനസ്റ്റ് വൃക്ക മസ്ഥാറനിവയല് ശസകനിയ ആവശവമസ്ഥായനി വനസ്ഥാല് നസ്ഥാടനിലസ്ഥാഗകേ പണയ
പനിരനിച്ചസ്റ്റ്,  കചെസ്ഥാദനിക്കുന മുഴുവന തുകേയയ ആശുപതനിയനികലയസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാറുണസ്റ്റ്.  പകക
ആശുപതനികേള്  കസസ്ഥാഷവല്  കേമ്മനിറസ്റ്റ്ഗമനനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഒരു  രൂപകപസ്ഥാലയ
കുറയനനില.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്ഗപര്ടസ്ഥായ  ആളുകേഗളഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്
ഇതരയ  സര്ജേറനികേള്ക്കുള  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഏകേസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  നടപടനി  ഈ
ബനിലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ. അതസ്റ്റ് സസ്ഥാധസ്ഥാരണ ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ് തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ
വലനിയ  ഗുണകേരമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുയ.  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയതഗന  ഇതരയ  ശസകനിയസ്ഥാ
ഉപകേരണങ്ങളുഗടയയ മരുനകേളുഗടയയ ഉല്പ്പസ്ഥാദനയ വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണയ.  പ്രതനിവര്ഷയ
ഏതസ്ഥാണസ്റ്റ് 7,200 കകേസ്ഥാടനി രൂപയഗട മരുനസ്റ്റ് ഇവനിഗട ഗചെലവഴനിക്കഗപ്പടുനതസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്
കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴ  ജേനിലയനിഗല  കകേരളസ്ഥാ  കസറസ്റ്റ്  ഡ്രൈഗ്സസ്റ്റ്  ആനസ്റ്റ്  ഫസ്ഥാര്മസകടനിക്കല്സസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡസ്റ്റ് കപസ്ഥാഗലയള സസ്ഥാപനങ്ങഗള ശക്തനിഗപ്പടുതസ്ഥാനുയ അവനിഗട കൂടുതല് മരുനസ്റ്റ്
ഉല്പ്പസ്ഥാദനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുയ  ആവശവമസ്ഥായ  ഫലപ്രദമസ്ഥായ  ഇടഗപടലകേള്  നടകതണതുണസ്റ്റ്.
സര്ക്കസ്ഥാര്  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ച  ഫസ്ഥാര്മസ്ഥാ  പസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്  കപസ്ഥാഗലയളവ  വളഗര  കവഗതനില്
നടപ്പനിലസ്ഥാക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള് ഇതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി സത്വസ്പീകേരനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
ഗകേ.എയ.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്. വഴനി മരുനകേള് സയഭരനിക്കസ്ഥാനുയ സുതസ്ഥാരവമസ്ഥായനി വനിതരണയ
ഗചെയ്യസ്ഥാനുയ  ആവശവമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ.
കകേരളതനില്  19000  ഗമഡനിക്കല്  കസസ്ഥാറുകേള്  ഉഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേണക്കസ്റ്റ്.  ആ
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ഗമഡനിക്കല്  കസസ്ഥാറുകേള്  വഴനി  വനിറഴനിക്കുന  മരുനകേള്  ശരനിയസ്ഥായനിട്ടുളവയസ്ഥാകണസ്ഥാ
എനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന ഫലപ്രദമസ്ഥായ സയവനിധസ്ഥാനയ എഗന അറനിവനിലനില.  വളഗര
പരനിമനിതമസ്ഥായ ഡ്രൈഗസ്റ്റ്  ഇനഗസകര്മസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിലളതസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്  വലനിഗയസ്ഥാരു
കപസ്ഥാരസ്ഥായയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കൂടുതല്  ഡ്രൈഗസ്റ്റ്  ഇനഗസകര്മസ്ഥാരുഗട  കസവനയ  കേനിട്ടുന  നനിലയനികലയള
സയവനിധസ്ഥാനയ  ഉണസ്ഥാഗയങനില്  മസ്ഥാതകമ  നമുക്കസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരവകമമസ്ഥായനി  പരനികശസ്ഥാധന  നടതസ്ഥാന
കേഴനിയകേയള. 

നസ്ഥാഷണല് ഗഹല്തസ്റ്റ് കപസ്ഥാളനിസനിഗയസ്ഥാഗക്ക പ്രഖവസ്ഥാപനിക്കുകമസ്ഥാഴുയ  ആകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയനില്നനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര് സസ്ഥാവധസ്ഥാനയ പനിനവസ്ഥാങ്ങുകേ എനതസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന
ആതവന്തനികേമസ്ഥായ  കപസ്ഥാളനിസനി.  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്  പതുഗക്ക  സത്വകേസ്ഥാരവവല്ക്കരണയ
ഏര്ഗപ്പടുത്തുന നയമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള് കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര് സത്വസ്പീകേരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. 2017
മസ്ഥാര്ച്ചസ്റ്റ്  മസ്ഥാസയ  16-ാം  തസ്പീയതനി  എന.ഡനി.എ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ച  നസ്ഥാഷണല്
ഗഹല്തസ്റ്റ്  കപസ്ഥാളനിസനിയഗട  2015-ല്  പുറതനിറക്കനിയ  കേരടുനയതനിഗന  തുടര്ച്ചയസ്ഥാണസ്റ്റ്
2017-ഗല  നനിയമയ.  2002-ഗല  നനിയമയതഗന  പറയനതസ്റ്റ്  മഗറവനിഗടയയ  കപസ്ഥാഗല
സത്വകേസ്ഥാരവ കമഖലയസ്റ്റ് ഇവനികടയസ്റ്റ് കേടനവരസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ സയവനിധസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഒരുക്കുനതസ്റ്റ്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര് അതനിതസ്പീവ്രമസ്ഥായ ഫസ്ഥാസനിസസ്റ്റ് സത്വഭസ്ഥാവകതസ്ഥാടു
കൂടനി  നമ്മുഗട  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലഗയകൂടനി  സത്വകേസ്ഥാരവവല്ക്കരനിക്കസ്ഥാന  ആവശവമസ്ഥായ
നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിഗന  ഏറവയ  ഒടുവനിലഗത  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇന്തവയനിഗല  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനികേള്.  8  ഗമകടസ്ഥാഗപസ്ഥാളനിറന  സനിറനികേളനിഗലസ്ഥാഴനിഗകേ
നഗരങ്ങളനിലയ  ഗ്രസ്ഥാമങ്ങളനിലഗമസ്ഥാഗക്ക  പ്രവര്തനിക്കുന  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനികേളുഗട
സലയ  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനിക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  എടുത്തു.
ബനി.ഗജേ.പനി.  ഭരനിക്കുന ചെനില സയസസ്ഥാനങ്ങള് അതസ്റ്റ് അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ് ഗചെയ.  ആകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയനിഗല അതരയ ആശുപതനികേള്  നമ്മുഗട ഗപസ്ഥാതുസത്വതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ ആശുപതനികേളുഗട
സലയ 30 വര്ഷഗത പസ്ഥാടതനിനസ്റ്റ് സത്വകേസ്ഥാരവ കമഖലയസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥാഗയസ്ഥാരു
കപസ്ഥാളനിസനി.  ഒരു  ഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്  ഞങ്ങളുഗട  ലകവമനിതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്
പ്രഖവസ്ഥാപനിക്കുകമസ്ഥാള്  മറുഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  ഇതരയ  സമതനിഗനക്കൂടനി  സത്വകേസ്ഥാരവ
കമഖലയസ്റ്റ്  തസ്പീഗറഴുതനി  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  നടപടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാര്
സത്വസ്പീകേരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പനണസ്ഥായ  പഞവല്സര  പദ്ധതനിയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
2012-2017  വഗരയള കേസ്ഥാലതസ്റ്റ് ആഭവന്തര ഉല്പ്പസ്ഥാദനതനിഗന രണര ശതമസ്ഥാനയ
തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാര്  മസ്ഥാറനിവയസ്ഥാന  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അതയയ  തുകേ
മസ്ഥാറനിവച്ചനിഗലന  മസ്ഥാതമല  മസ്ഥാറനിവയ്കക്കണ  കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനിയഗട  ഗഗദര്ഘവയ  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്
2025-കലയസ്റ്റ്  മസ്ഥാറകേയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  കവള്ഡസ്റ്റ്  ഗഹല്തസ്റ്റ്  ഓര്ഗഗഗനകസഷന
പറയനതസ്റ്റ് 5 ശതമസ്ഥാനയ തുകേ മസ്ഥാറനിവയണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതനിഗന പകുതനിയസ്ഥായ രണര
ശതമസ്ഥാനയ തുകേ മസ്ഥാതയ മസ്ഥാറനിവയകേയയ അതസ്റ്റ് ഉപകയസ്ഥാഗനികക്കണതനിഗന കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനി
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വസ്പീണ്ടുയ വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേയയ ഗചെയഗനസ്ഥാരു സനിതനിയനികലയസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര്
മസ്ഥാറുനതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്നനിനസ്റ്റ്  പനിന്തനിരനിയനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവ
പരനിരകസ്ഥാ ഗചെലവസ്റ്റ് ഉയര്തസ്ഥാന രസ്ഥാജേവഗത ജേനി.ഡനി.പനി.യഗട  1.87  ശതമസ്ഥാനയ മസ്ഥാറനി
വയസ്ഥാന  തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണനിടതസ്റ്റ്  1.4  ശതമസ്ഥാനതനികലയസ്റ്റ്,  0.4 ശതമസ്ഥാനയകൂടനി
കുറയസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ നടപടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര് സത്വസ്പീകേരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഇതുവഴനി രസ്ഥാജേവതനിഗന ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയനില്നനിനസ്റ്റ് സര്ക്കസ്ഥാര് സയവനിധസ്ഥാനങ്ങഗള
പനിനവലനിച്ചസ്റ്റ് അവനിഗട സത്വകേസ്ഥാരവവല്ക്കരനിക്കസ്ഥാന ആവശവമസ്ഥായ നടപടനികേളനികലയസ്ഥാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര് കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമസ്ഥാദനി  പ്രധസ്ഥാനമനനി  ആയതനിനുകശഷയ  ആദവയ  അകമരനിക്കയനികലയസ്റ്റ്
കപസ്ഥായകപ്പസ്ഥാള്  ഇന്തവയനിഗല  മസ്ഥാധവമങ്ങഗളസ്ഥാഗക്ക  പസ്ഥാടനിപ്പുകേഴനിയതസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയ  മസ്ഥാഡനിസന
സ്കൈത്വയറനില് നടതനിയ വനിശത്വവനിഖവസ്ഥാതമസ്ഥായ പ്രസയഗഗതക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്. മസ്ഥാധവമങ്ങളനില്
അതസ്റ്റ്  ഏഴസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാളയ  വസ്ഥാര്തയസ്ഥായനിരുന.  എടസ്ഥാമഗത കകേസ്ഥാളതനില്വന വസ്ഥാര്ത,
ഇന്തവയനിഗല  മരുനകേളുഗട  വനില  നനിശ്ചയനിക്കസ്ഥാനുള  അധനികേസ്ഥാരയ  മരുന  കേമനനികേള്ക്കസ്റ്റ്
ഗകേസ്ഥാടുത്തു എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഏഴസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാളയ  വസ്ഥാര്ത  അകമരനിക്കയനില്  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര
കമസ്ഥാദനി  നടതനിയ  വലനിയ  പ്രസയഗഗതക്കുറനിച്ചുയ  ഗതസ്ഥാടപ്പുറഗത  കകേസ്ഥാളതനില്
ഇന്തവയനിഗല മരുനനിഗന വനില നനിശ്ചയനിക്കസ്ഥാനുള അധനികേസ്ഥാരയ മരുനകേമനനികേള്ക്കസ്റ്റ്
ഗകേസ്ഥാടുക്കുന  കപസ്ഥാളനിസനിഗയക്കുറനിച്ചുമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരു  ഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  കദശകസ്നേഹയ  പറയകേയയ
മറുഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ് നസ്ഥാടനിഗന എലസ്ഥാ തസ്ഥാല്പ്പരവങ്ങഗളയയ ബലനികേഴനിക്കുകേയയ ഗചെയന ഒരു
ഗസനടല് കപസ്ഥാളനിസനി.  അവരസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള് ഇതരഗമസ്ഥാരു നയയ ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ആ
ഗസനടല് കപസ്ഥാളനിസനിയഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി വന നനിയമതനില് കകേരളതനിഗന ആകരസ്ഥാഗവ
സയവനിധസ്ഥാനഗത  ശക്തനിഗപ്പടുതസ്ഥാനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  ഫലപ്രദമസ്ഥായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്കൂടനി
ഉള്ഗക്കസ്ഥാളനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതരഗമസ്ഥാരു ബനില്.

ശസ്പീ  .   എയ  .   രസ്ഥാജേകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന: സര്, കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന സത്വകേസ്ഥാരവവല്ക്കരണ
നസ്പീക്കങ്ങഗള  പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന  ഒരു  സയസസ്ഥാനതനിനസ്റ്റ്  പരനിമനിതനികേള്  ഏഗറയണസ്ഥാകുയ.
എങനില്കപ്പസ്ഥാലയ  പല  നല  കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കുയ  മസ്ഥാതൃകേ  വച്ചു  പുലര്തനിയ  നമ്മുഗട
സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് ഇതനിഗനസ്ഥാരു പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗനികേ ബദലസ്ഥായനിടസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  'ആര്ദയ മനിഷഗന'
വനിപുലസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള സസ്ഥാധവതകേള് അങ്ങസ്റ്റ് കേസ്ഥാണുനകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ.  കകേരളയ പ്രതനികരസ്ഥാധതനിഗന ഒരു
കകേന്ദ്രമസ്ഥാണകലസ്ഥാ. കദശസ്പീയ രയഗതസ്റ്റ് ഉയര്തനിവനിടുന എലസ്ഥാ നവലനിബറല് കപസ്ഥാളനിസനി
കേള്ക്കുഗമതനിരസ്ഥായ  പ്രതനികരസ്ഥാധതനിഗനയയ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്ഗക്കതനിരസ്ഥായ  പ്രതനികരസ്ഥാധതനിഗനയയ
കകേന്ദ്രമസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേരളയ. കകേന്ദ്രയ ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയനില് അതരയ സത്വകേസ്ഥാരവവല്ക്കരണ
നനിലപസ്ഥാടുകേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള് കകേരളയ ഇന്തവയസ്റ്റ് കേസ്ഥാണനിച്ചു ഗകേസ്ഥാടുക്കുന ബദലസ്ഥാണസ്റ്റ്.
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അതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേണക്കുകേളുഗട അടനിസസ്ഥാനതനില് കകേരളയ ഇന്തവയനിഗല ഒനസ്ഥായ നമര്
സയസസ്ഥാനമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  നമ്മഗളലസ്ഥാവരുയ  പറയനതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രതനിഗന  ഗതറസ്ഥായ
കപസ്ഥാളനിസനികേള്ഗക്കതനിഗര രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ് ഉയര്നവരുഗനസ്ഥാരു മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേരളയ. ആ
മസ്ഥാതൃകേയഗട  അടനിതറയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കസ്ഥാര്  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ച  'ആര്ദയ  മനിഷന'.
അതനിഗന അടനിതറയനില് നനിനഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗസനടല് കപസ്ഥാളനിസനിയഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ
ഈ  നനിയമതനില്  സയസസ്ഥാനതനിഗന  തസ്ഥാല്പ്പരവങ്ങള്കൂടനി  മുനനനിര്തനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്,
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട സസ്പീക്കര് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല വനിപവകേരമസ്ഥായ ബനില് അവതരനിപ്പനിക്കസ്ഥാന
സര്ക്കസ്ഥാര്  ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഈ  ബനില്  അവതരനിച്ചനിച്ച  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പുമനനിഗയയയ സര്ക്കസ്ഥാരനിഗനയയ ഞസ്ഥാന അഭനിനന്ദനിക്കുന. ബനിലനിഗന സത്വസ്ഥാഗതയ
ഗചെയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുന.

ശസ്പീ. പനി. ടനി.  കതസ്ഥാമസനിനുകവണനി ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന: സര്,  ഈ ബനില്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനിഗയയയ  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗനയയ  ഞസ്ഥാന
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പഗക അവസസ്ഥാനയ ഇസൗ ബനില് ഗസലകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയനികലയസ്റ്റ്
അയയസ്ഥാന തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചസ്ഥാല് ആ അഭനിനന്ദനയ പനിനവലനിക്കുയ എനകൂടനി മുനകൂറസ്ഥായനി
പറയസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബനില്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനികലയ  തഗന
കപസ്ഥാകേണയ.  കേസ്ഥാരണയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ഗസലകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥായസ്ഥാല്  പനിഗന
അതസ്റ്റ്  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവമസ്ഥാകേസ്ഥാനുള പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായ പ്രയസ്ഥാസങ്ങളുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  2010-ല്
യപനി.എ.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവന,  ഒരുപകക സത്വസ്ഥാതനവതനിനുകശഷയ നമ്മുഗട
ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗത്തുള  വനിപവകേരമസ്ഥായ  ഒരു  മസ്ഥാറതനിനുകവണനി  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവന
സുപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥാഗയസ്ഥാരു നനിയമമസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഗഹല്തസ്റ്റ് ഒരു സയസസ്ഥാന വനിഷയമസ്ഥാണസ്റ്റ്. പകക
ആര്ടനിക്കനിള്  249  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവമുള വനിഷയങ്ങളനില് നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ
നടതസ്ഥാനുള പസ്ഥാര്ലഗമനനിഗന പ്രകതവകേ അധനികേസ്ഥാരയ ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ
നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയ  നടതനിയതസ്റ്റ്.  അതനിഗന  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പനിനബലയ  എനതസ്റ്റ്
ഡയറകസ്പീവസ്റ്റ് പ്രനിനസനിപ്പനിള്സനില്, ആര്ടനിക്കനിള് 47-ല്, പബനികേസ്റ്റ് ഗഹല്തസ്റ്റ് ഇയപ്രൂവസ്റ്റ്
ഗചെയ്യസ്ഥാനുള  സയസസ്ഥാനതനിഗന  കേടമഗയക്കുറനിച്ചുയ  ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വഗതക്കുറനിച്ചുയ
കബസ്ഥാധവഗപ്പടുത്തുനണസ്റ്റ്.  ഇന്തവയനിഗല  സര്ക്കസ്ഥാര്  കമഖലയനിലയ  സത്വകേസ്ഥാരവ  കമഖലയനിലമുള
എലസ്ഥാ കനിനനിക്കല് എസസ്ഥാബനിഗഷ്മെനകേഗളയയ,  അകലസ്ഥാപ്പതനി,  ആയൂര്കവദയ,  കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാപ്പതനി,
ഡയകഗസ്ഥാസനികേസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബുകേള് തുടങ്ങനി വനിവനിധ ഗമഡനിക്കല് ബസ്ഥാഞകേളനില്ഗപ്പട ഈ
കമഖലയനില് പ്രവര്തനിക്കുന എലസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങഗളയയ ഈ നനിയമതനിഗന കേസ്പീഴനില്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന കേഴനിയന എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതനിഗന ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട പ്രകതവകേത.  ഇതസ്റ്റ്
ഡനിജേനിറലസ്ഥായനി  രജേനിസര്  ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇന്തവയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന  എലസ്ഥാ
സസ്ഥാപനങ്ങളുകടയയ വളഗര ഡസ്പീഗറയനില്ഡസ്ഥായനിട്ടുള ഒരു ഗറകക്കസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ്,  ഒരു ഡസ്ഥാറസ്ഥാ
നമുക്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടുഗമനളതസ്റ്റ്  വളഗര  പ്രകയസ്ഥാജേനകേരമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സയസസ്ഥാനതനിനസ്റ്റ്  ആ
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ഡനിജേനിറല്  രജേനിസര്  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  ഭസ്ഥാവനിയനില്  കദശസ്പീയതലതനികലസ്ഥാ,
സയസസ്ഥാനതലതനികലസ്ഥാ  ആകരസ്ഥാഗവ  നയയ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  ഡസ്ഥാറകേളസ്ഥായനി
അതുമസ്ഥാറുയ.  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗതസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള്  ആ
പദ്ധതനികേള്ക്കുള  കേണനസ്റ്റ്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതനിനുള  പനിനബലമസ്ഥായയ  ആ  ഡസ്ഥാറകേള്
മസ്ഥാറുയ. അതുവഴനി ഇസൗ സസ്ഥാപനങ്ങളനിഗലലസ്ഥായ മനിനനിമയ സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതസ്ഥായ.
ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവതനിഗന  നനിലവസ്ഥാരയ,  ചെനികേനിത്സയഗട  ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ  എനനിവ
വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയയ.  രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ്  വവസ്ഥാജേഗഗവദവയ  വവസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസമനിലസ്ഥാഗത,  ആവശവമസ്ഥായ  പശ്ചസ്ഥാതലമനിലസ്ഥാഗത,  കയസ്ഥാഗവതകേളനിലസ്ഥാഗത  കേളവസ്ഥായനി
പ്രസ്ഥാകസ്പീസസ്റ്റ്  ഗചെയന  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  വവസ്ഥാജേ  ഗഗവദവനമസ്ഥാരുയ,  വവസ്ഥാജേ  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുമുള
നസ്ഥാടസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇന്തവ.  അതരയ ആളുകേഗളഗയലസ്ഥായ പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി നനിയനനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയയ.
കേസ്ഥാരണയ ഏതു സസ്ഥാപനതനിലയ പ്രവര്തനിക്കുന കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്,  പസ്ഥാരസ്ഥാഗമഡനിക്കല്
സസ്ഥാഫസ്റ്റ്  തുടങ്ങനി എലസ്ഥാകപരുഗടയയ ഡസ്പീഗറയനില്സസ്റ്റ്  ഗറകക്കസ്ഥാര്ഡ്സസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്.   ഒരു
അകതസ്ഥാറനിറനികക്കസ്ഥാ,  കേസൗണ്സനിലനികനസ്ഥാ  ഏതുസമയത്തുയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ഉറപ്പു
വരുതസ്ഥാന  കവണനിയള  അധനികേസ്ഥാരയ  നല്കുനണസ്റ്റ്.  വവസ്ഥാജേഗഗവദവവയ,  കേത്വസ്ഥാളനിറനിയനിലസ്ഥാത
പ്രസ്ഥാകസ്പീസുയ,  ആശുപതനികേള്,  കനിനനിക്കല്  ലസ്ഥാബുകേള്  തുടങ്ങനി  എലസ്ഥാ  രയഗങ്ങളനിലയ
പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി നനിയനനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട പ്രകതവകേത. നമ്മുഗട
രസ്ഥാജേവത്തുയ നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനത്തുയ യഥസ്ഥാര്ത്ഥതനില് 70-75  ശതമസ്ഥാനകതസ്ഥാളയ കരസ്ഥാഗനികേള്
ആശയനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഗഗപ്രവറസ്റ്റ്  ഗസകറനിഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  40  ശതമസ്ഥാനകതസ്ഥാളയ  ഗഗപ്രവറസ്റ്റ്
ഗസകറുയ അനസൗകദവസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായനി കേണക്കസ്ഥാക്കഗപ്പടനിട്ടുളതസ്റ്റ് ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ ഇലസ്ഥാത
വയസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എതമസ്ഥാതയ  ചൂഷണതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനികേള്  വനികധയമസ്ഥാകുനഗതനസ്റ്റ്
ഇതനില്നനിനസ്റ്റ് വവക്തമസ്ഥാകുയ. കദശസ്പീയസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില് പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല് 80 ശതമസ്ഥാനകതസ്ഥാളയ
ആളുകേള്  ഗഗപ്രവറസ്റ്റ്  ഗസകറനികലയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.  വളഗര  കമസ്ഥാശമസ്ഥായ  ഒരു
അവസയസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഗസകറനിലള  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രശ്നയ
കദശസ്പീയതലതനില്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഗചെലവസ്ഥാക്കുന  പണതനിഗന  30%  മസ്ഥാതകമ
റനിസല്റണസ്ഥാക്കുനള. ഗമസ്ഥാതമസ്ഥായനി ഗചെലവസ്ഥാക്കഗപ്പടുന പണതനിഗന 30%-തനിനസ്റ്റ്
മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് വസ്ഥാലക കേനിട്ടുനതസ്റ്റ്.  രസ്ഥാജേവത്തുയ പ്രകതവകേനിച്ചസ്റ്റ് നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനത്തുയ കേഴനിഞ കുകറ
വര്ഷങ്ങള്ക്കുളളനില്  ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗതസ്റ്റ്  ഗഗപ്രവറസ്റ്റ്  ഗസകറനിനസ്റ്റ്  അഭൂതപൂര്വ്വമസ്ഥായ
വളര്ച്ചയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഉണസ്ഥായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കദശസ്പീയ തലതനികലസ്ഥാ,  സയസസ്ഥാന തലതനികലസ്ഥാ
ആകരസ്ഥാഗവ രയഗഗത സസ്ഥാപനങ്ങഗള നനിയനനിക്കസ്ഥാന, ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ആശുപതനികേളസ്ഥാഗണങനിലയ,
സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളസ്ഥാഗണങനിലയ  നനിയനനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ  ഉള
നനിയമപരമസ്ഥായ സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള് ഒനയ നനിലവനിലനില.  ഗമഡനിക്കല് എഡകകക്കഷന
ഉണസ്റ്റ്,  ഗമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനില്  ആകസ്റ്റ്  ഉണസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുണസ്റ്റ്.  പഗക
ആശുപതനികേളുഗട  ഗുണനനിലവസ്ഥാരകമസ്ഥാ  അവരുഗട  പ്രവര്തനങ്ങകളസ്ഥാ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന
നനിലവനില്  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  സയവനിധസ്ഥാനവയ  രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ്  ഇലസ്ഥാതതനിഗന  പശ്ചസ്ഥാതലതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
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കനിനനിക്കല് എസസ്ഥാബനിഷസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ്. ഇസൗ രജേനികസ്ട്രേഷന ഏറവയ
ഫലപ്രദമസ്ഥായ രസ്പീതനിയനില് രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  രജേനിസറനിയഗസ്റ്റ്  അകതസ്ഥാറനിറനിഗയ
ഉള്ഗക്കസ്ഥാളളനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മനിനനിമയ  standard of treatment  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാരവയ. ആ സസൗകേരവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ആശുപതനിയനികലസ്ഥാ, ലസ്ഥാബുകേളനികലസ്ഥാ ഉള
കസവനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമയ  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  പ്രനിഗഗസബസ്റ്റ്  ഗചെയ്യണയ.  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുകടയയ,
സസ്ഥാഫനികനയയ  റനികേത്വയര്ഗമനസ്റ്റ്  എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്;  ഒരു  ആശുപതനിയനില്  കരസ്ഥാഗനികേളുഗട
എണ്ണമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്,  അതനിഗന കറകഷവസ്ഥാ  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  എത കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗര  കവണയ;
എത നഴ്സുമസ്ഥാഗര കവണയ;  എത പസ്ഥാരസ്ഥാഗമഡനിക്കല് സസ്ഥാഫസ്റ്റ് കവണയ എനതനിനസ്റ്റ് ഒരു
കൃതവത  വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കനിനനിക്കല്  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാളനിഗനയയ  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
ടസ്പീറഗമനനിഗനയയ  സയബനനിച്ചുള  മുഴുവന  ഗറകക്കസ്ഥാര്ഡുകേളുയ  കൃതവമസ്ഥായനി  ഡനിജേനിറഗഗലസസ്റ്റ്
ഗചെയ്തസ്റ്റ്  സൂകനിക്കുകേ,  അവര്ക്കു  ഗകേസ്ഥാടുത  മരുനകേളുഗട  അളവകേള്  കൃതവമസ്ഥായനി
സൂകനിക്കുകേ,  എമര്ജേനസനി  ഗമഡനിക്കല്  കേണസ്പീഷനനില്  ഒരസ്ഥാള്  വനകേഴനിഞസ്ഥാല്
എങ്ങഗന ഗഗകേകേസ്ഥാരവയ ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ് കൃതവമസ്ഥായനി ഇതനില് പറയനണസ്റ്റ്. ഇപ്രസ്ഥാവശവയ
മുരുകേനസ്റ്റ്  സയഭവനിച്ചതസ്റ്റ്  സയഭവനിക്കസ്ഥാന  പസ്ഥാടനിലസ്ഥാത  കേസ്ഥാരവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  നനിയമയ
ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  ഒരു  കേസ്ഥാരണവശസ്ഥാലയ  ഒരു  സലത്തുയ  ഇതസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥാകുകേയനില.  അഗതലസ്ഥായ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുകവണനിയള സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്
സസ്ഥാനകഡര്ഡുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഗടസ്റ്റുകേള്, ചെനികേനിത്സ, കേണ്സള്കടഷന ഫസ്പീ
അങ്ങഗന ഓകരസ്ഥാ കേസ്ഥാരവതനിനുയകവണനി എത രൂപയസ്ഥാണസ്റ്റ് പ്രകതവകേമസ്ഥായനി ഗചെലവസ്ഥാകുനഗതനസ്റ്റ്
എലസ്ഥാ  ആശുപതനികേളനിലയ,  ലസ്ഥാബുകേളനിലയ  കൃതവമസ്ഥായനി  എകനിബനിറസ്റ്റ്  ഗചെയകേ,  ഒരസ്ഥാള്
ആശുപതനിയനില്  ഗചെലകമസ്ഥാള്  അറനിയണയ  നമുക്കസ്റ്റ്  എതരൂപ  ഗചെലവസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ്.
കഹസ്ഥാടലനില് നമ്മള് ഭകണയ കേഴനിക്കസ്ഥാന കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് അറനിയസ്ഥാഗത കനസ്ഥാക്കുയ,  നമ്മള് ഇസൗ
സസ്ഥാധനങ്ങഗളലസ്ഥായ  ഓര്ഡര്  ഗചെയ്തസ്ഥാല്  അവസസ്ഥാനയ  എത  രൂപയസ്ഥാകുയ,  നമ്മുഗട
കപസ്ഥാക്കറനിലള  കേസ്ഥാശസ്റ്റ്  മതനിയസ്ഥാകുകമസ്ഥാ  എനകനസ്ഥാക്കുയ.  അതുകപസ്ഥാഗല  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആശുപതനിയനിലയ.  ആര്ക്കുയ  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  ഗഎഡനിയയമനില.  ആശുപതനിയനില്  കപസ്ഥാകുന
ആള്ക്കസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചനിറങ്ങുകമസ്ഥാള്  വസ്പീടസ്റ്റ്  പണയയ  വയണകമസ്ഥാ,  സത്വര്ണ്ണസ്ഥാഭരണങ്ങള്  പണയയ
വയണകമസ്ഥാ,  അഗലങനില് വസ്പീടു വനില്ക്കണകമസ്ഥാ എന ഒരു കബസ്ഥാധവവമനിലസ്ഥാഗതയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആശുപതനിയനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്.  ആശുപതനിയനില്  ഗചെലകമസ്ഥാള്  കൃതവമസ്ഥായ  വനിവരങ്ങള്
ഓകരസ്ഥാ  ഗടസനിനുയ,  ഓകരസ്ഥാ  ചെനികേനിത്സയമുള  പ്രകതവകേമസ്ഥായ  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  എകനിബനിറസ്റ്റ്
ഗചെയ്യഗപ്പടണഗമനസ്റ്റ് നനിര്ബനനിക്കുന.  ഡനിജേനിറല സ്ഥായനിട്ടുള ഗഹല്തസ്റ്റ് റനിക്കസ്ഥാര്ഡ്സസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന  എനളതസ്റ്റ്  ഇസൗ  നനിയമതനിഗന  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രകതവകേതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഗടകനിക്കല് കേത്വസ്ഥാളനിറനി,  പബനികേസ്റ്റ്  ഗഹല്തസ്റ്റ്,  സസ്ഥാനകഡര്ഡനിനനുസരനിച്ചുള സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്,
അവനിഗടയള  സസ്ഥാഫനിഗന,  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട,  ഗടസ്റ്റുകേള്  നടത്തുന  ആളുകേളുഗട
കകേസ്ഥായപനിറനസസ്റ്റ്,  കനിനനിക്കല്  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാളുയ,  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനയ
ഉള്ഗപ്പഗടയള  സസ്ഥാകങതനികേമസ്ഥായനിട്ടുള  കേസ്ഥാരവങ്ങള്   ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.  കേവസ്ഥാനസര്
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ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനി  ഗചെനകേഴനിഞസ്ഥാല് ആ കരസ്ഥാഗനിഗയ ചെനികേനിത്സനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു
കനിനനിക്കല്  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാളുണസ്റ്റ്.  ആ  കനിനനിക്കല്  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാള്  കൃതവമസ്ഥായനി
പസ്ഥാലനിച്ചസ്ഥാകണസ്ഥാ ചെനികേനിത്സ നടതനിയഗതന ഇനഫര്കമഷന നമ്മുഗട ഫനിയഗര് ടനിപ്പനില്
കേനിടണഗമങനില് കനിനനിക്കല് കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാളനിഗന സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ഡനിജേനിറല് റനികക്കസ്ഥാര്
ഡുണസ്ഥായനിരനിക്കണയ.  ഓകരസ്ഥാ  സമയത്തുയ ഗകേസ്ഥാടുതനിരനിക്കുന ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനസ്റ്റ്,  ആ സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്,
ആ  ടസ്പീറഗമനനിഗന  നനിലവസ്ഥാരയ,  ഗകേസ്ഥാടുത  മരുനകേള്,   ഗകേസ്ഥാടുത  മരുനകേളുഗട
ബസ്ഥാനസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  എലസ്ഥാ  വനിവരങ്ങളുയ  ഒരു  ആശുപതനിയനില്  ലഭവമസ്ഥാകേണ
ഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാരവയ. 

നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനത്തുയ  രസ്ഥാജേവത്തുയ  ഏറവയ  കൂടുതല്  ചൂഷണതനിനസ്റ്റ്
വനികധയമസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥായ  ആളുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആശുപതനികേള്  വലനിയ  ഇനഡസ്ട്രേനിയസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ കനിനനിക്കല് എസസ്ഥാബനിഷസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ് ആക്ടുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ്
ചെനില  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട  സയഘടനകേള്,  ചെനില  സസ്ഥാപനങ്ങള്,  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേള്
അവഗരലസ്ഥായ  ചെനില നനികവദനങ്ങള് തനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന ഒനരണസ്റ്റ്  നനികവദനങ്ങളനില്
ശദ്ധനിച്ച  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവയ,  അവര്  അവകേസ്ഥാശഗപ്പടുനതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  വലനിഗയസ്ഥാരു
സര്വ്വസ്പീസസ്ഥാണസ്റ്റ്,  നസ്ഥാടനിനപുറങ്ങളനില്കപസ്ഥായനി,  ഉള്നസ്ഥാടന  ഗ്രസ്ഥാമങ്ങളനില്  കപസ്ഥായനി
ഞങ്ങള് ജേനങ്ങഗള സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാന കവണനി നടത്തുന സര്വ്വസ്പീസസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എന്തസ്ഥായസ്ഥാലയ  കകേരളതനില് ഇനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഒരു സര്വ്വസ്പീസല,  അതസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാന
പറയ.  സര്വ്വസ്പീസല  എനമസ്ഥാതമല  അഗതസ്ഥാരു  ചൂഷണതനിഗന  നനിലയനികലയസ്റ്റ്
ഉയര്നനിരനിക്കുന. Lucrative business  ആണസ്റ്റ് ഇതനില് നടക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് വലനിയ
ഇനഡസ്ട്രേനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതയയ പണയ ഞങ്ങളുണസ്ഥാക്കനി ഇനനി കകേരളതനിഗല പസ്ഥാവഗപ്പട
കരസ്ഥാഗനികേഗള സഹസ്ഥായനിച്ചുകേളയസ്ഥായ എന ചെനിന്തകയസ്ഥാടുകൂടനി വനസ്റ്റ് ആശുപതനി തുടങ്ങനിയ
ആരുയ  കകേരളതനിലഗണനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  കേരുതുനനില.  അവര്  പ്രസയഗനിക്കുകമസ്ഥാഴുയ,
കയസ്ഥാഗങ്ങളനില് സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാഴുയ,  അവര്ക്കസ്റ്റ് ചെനില ആളുകേള് വനിളനിച്ചസ്റ്റ് അവസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ്
ഗകേസ്ഥാടുക്കുകമസ്ഥാഴുഗമസ്ഥാഗക്ക  ആ അവസ്ഥാര്ഡുകേള്  സത്വസ്പീകേരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവര് നടത്തുന
പ്രസയഗയ കകേടസ്ഥാലറനിയസ്ഥായ. ഒരസ്ഥാള് എറണസ്ഥാകുളഗത ഒരു ഗഗഫവ്സസ്ഥാര് ആശുപതനിയഗട ഉടമയസ്റ്റ്
ഒരു അവസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുത്തു.  ആരസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുതതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് എനനിക്കറനിയനില.  പഗക അവസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ്
വസ്ഥാങ്ങനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അയസ്ഥാള്  നടതനിയ  പ്രസയഗയ  കകേടസ്റ്റ്  എഗന  കബസ്ഥാധയ  കപസ്ഥായനി.
കേസ്ഥാരണയ എലസ്ഥാ ദനിവസവയ ആശുപതനിയനില് നനിനസ്റ്റ്  ഡനിസ്ചെസ്ഥാര്ജ്ജസ്റ്റ് ഗചെയ്യഗപ്പടുന
നസ്ഥാലഞസ്റ്റ് കരസ്ഥാഗനികേഗളഗയങനിലയ ഗതസ്ഥാടടുത്തുള ജേനപ്രതനിനനിധനിഗയനള നനിലയനില്
വനിളനിക്കുന  ഒരസ്ഥാളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന.  അവനിഗട  നടക്കുന  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  എന്തസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  കൃതവമസ്ഥായനിടസ്റ്റ്
അറനിയസ്ഥായ.  ഞസ്ഥാന  ഏഗതങനിലയ  ഒരു  പര്ടനിക്കുലര്  ആശുപതനിഗയക്കുറനിച്ചല  പറഞതസ്റ്റ്.
കകേരളതനില്  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേള്  വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗന  പ്രശ്നഗമന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്,
കകേരളതനില്  കേസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡസ്റ്റ്  മുതല്  തനിരുവനന്തപുരയ  വഗര  യസ്ഥാതഗചെയ്തസ്ഥാല്
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മലയസ്ഥാളനിയലസ്ഥാത ഒരസ്ഥാള് വനിചെസ്ഥാരനിക്കുയ കകേരളയ മുഴുവന കരസ്ഥാഗനികേഗളഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് തനിങ്ങനി
നനിറഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്.  ഇതയയ  ഗചെറനിഗയസ്ഥാരു  കജേവസ്ഥാഗ്രഫനികേസ്റ്റ്  ഏരനിയയനില്
ഇതമസ്ഥാതയ ആശുപതനികേള് കലസ്ഥാകേഗതവനിഗടയയ ഉണസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന കേരുതുനനില.
ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ്,  ജേനറല്  കഹസ്ഥാസനിറല്,  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനി,  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപതനി,
പബനികേസ്റ്റ് ഗഹല്തസ്റ്റ്, സബസ്റ്റ് ഗസനര് എനനിങ്ങഗനയള സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്, മറസ്റ്റ്
ആയര്കവദ ആശുപതനികേള്,  കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാ ആശുപതനികേള് ഇഗതലസ്ഥായ കകേരളതനില്
എലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായത്തുകേളനിലയ   ഉണസ്റ്റ്.  അതുകൂടസ്ഥാഗത  70%  മസ്ഥാര്ക്കറസ്റ്റ്  ഗഷയറുളതസ്റ്റ്
സത്വകേസ്ഥാരവകമഖലയസ്ഥാണസ്റ്റ്. മള്ടനി ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി ഗഗഫവസ്റ്റ് സസ്ഥാര് ആശുപതനികേള് തുടങ്ങനി
നസ്ഥാടനിനപുറഗത  ഗചെറനിയ  ഡനിഗസനസറനികേള്,  ഗചെറനിയ  മുറനിയനില്  ഇരുനസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കുന സയവനിധസ്ഥാനയ വഗര സത്വകേസ്ഥാരവ കമഖലയനിലണസ്റ്റ്. ഇതമസ്ഥാതയ കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാകണസ്ഥാ
കകേരളതനിലളതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് സയശയയ കതസ്ഥാനയ.  ഏറവയ എകസ്റ്റ്ഗപനസസ്പീവസ്ഥായ
ടസ്പീറഗമനസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  പസ്ഥാശ്ചസ്ഥാതവ  നസ്ഥാടുകേളനില്  98  ശതമസ്ഥാനയ  ആളുകേളുകേള്ക്കുയ
ഗമഡനിക്കല് ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ് കേവകറജേസ്റ്റ്  ഉണസ്റ്റ്.  വളഗര അപൂര്വ്വയ ആളുകേള്ക്കുമസ്ഥാതകമ
ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ് കേവകറജേസ്റ്റ്  ലഭനിക്കസ്ഥാഗതയള,  അവര് ഏറവമധനികേയ സങടഗപ്പടുനതുയ
ഭയഗപ്പടുനതുയ  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  കേവകറജേസ്റ്റ്  ഇല  എനളതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കേസ്ഥാരണയ
ആശുപതനിയനില് കപസ്ഥായസ്ഥാല് അത ഭസ്പീമമസ്ഥായ ഫസ്പീസസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇസൗടസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്
കകേരളതനില്  ഗമഡനിക്കല്  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  കേവകറജള  ആളുകേള്  10-12  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വനികദശ  രസ്ഥാജേവങ്ങളനിഗല  അകത  കററസ്ഥാണസ്റ്റ്  ചെനികേനിത്സയസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  ആയനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഗള്ഫസ്റ്റ് നസ്ഥാടുകേളനികലസ്ഥാ യൂകറസ്ഥാപവന കസറകേളനികലസ്ഥാ കപസ്ഥായനിക്കഴനിഞസ്ഥാല് ആശുപതനി
ചെനികേനിത്സയകവണനി വരുന പണയ ഇകപ്പസ്ഥാള് കകേരളതനിലയ  കവണഗമന അവസ
വനനിരനിക്കുന.  എനസ്ഥാല് ചെനികേനിത്സ ഇവനിഗട ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  കേകവര്ഡസ്റ്റ്  അല.  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്
കേകവര്ഡസ്റ്റ്  ആഗണങനില്  ഇവനിഗട  പനിടനിച്ചു  നനില്ക്കസ്ഥാന  പറയ.  ഗമഡനിക്കല്  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്
തസ്പീഗരയനിലസ്ഥാത  ഒരു  ദസൗര്ഭസ്ഥാഗവകേരമസ്ഥായ  രയഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവനിഗടയളതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  അവസഗയ
ക്രൂരമസ്ഥായനി  മുതഗലടുക്കുന  രസ്പീതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവഗരലസ്ഥാവരുയ  ഗചെയഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അനസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  ഗടസ്റ്റുകേള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരസ്ഥാള്  വരുകമസ്ഥാള്തഗന  തനനിക്കസ്റ്റ്
ഗുരുതരമസ്ഥായ  കുഴപ്പമുഗണനസ്റ്റ്  പറയകേയയ,  ഇല  എനസ്റ്റ്  പറഞസ്ഥാലയ  ഹൃദയസയബനമസ്ഥായ
കുഴപ്പമുണസ്റ്റ്,  ഗഗബപ്പസ്ഥാസസ്റ്റ്  സര്ജേറനി  ഗചെയ്യണയ  അഗലങനില്  ആനജേനികയസ്ഥാപസ്ഥാസനി  ഗചെയ്യണയ,
ആനജേനികയസ്ഥാഗ്രസ്ഥായ,  എയ.ആര്.ഗഎ.  സ്കൈസ്ഥാന,  സനി.ടനി.  സ്കൈസ്ഥാന  തുടങ്ങനി  ആ  ആശുപതനിയനിലള
എലസ്ഥാ ഗടസ്റ്റുകേളുയ ചെനികേനിത്സസ്ഥാ രസ്പീതനികേളുയ ഇസൗ കരസ്ഥാഗനികേഗളഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് നനിര്ബനമസ്ഥായനി
ഗചെയ്യനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇതനിഗനലസ്ഥായ കൃതവമസ്ഥായ കേമ്മസ്പീഷന വവവസകേളുണസ്റ്റ്. ഗസനനിഗന
കകേസസ്റ്റ് നമുക്കറനിയസ്ഥായ,  ഒരു ഗസനസ്റ്റ് ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്ഥാല് ആ കഡസ്ഥാകര്ക്കസ്റ്റ്  20,000  രൂപ
മുതല്  40,000  രൂപ  വഗര  കേമ്മസ്പീഷന  കേനിട്ടുനണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  ഗസനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്
എനറനിയനില.  വനികദശത്തുനനിന  ഇറക്കുമതനി  ഗചെയ്തതസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയകേ.
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പതനിനസ്ഥായനിരയ-പതനിനഞസ്ഥായനിരയ  രൂപ  മസ്ഥാതയ  വനിലയള  ഗസനകേള്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുകേയയ
ഒകനകേസ്ഥാല് ലകയ രൂപ മുതല് ഒനര ലകയ രൂപവഗര ആളുകേളുഗട കേയ്യനില് നനിനയ
ചെസ്ഥാര്ജേസ്റ്റ് ഇസൗടസ്ഥാക്കുകേയയ ഗചെയനണസ്റ്റ്. ആളുഗട ഹൃദയയ തുറനസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് ഗസനസ്ഥാഗണനയ
ഏതസ്റ്റ്  രസ്ഥാജേവത്തുനനിനയ ഇറക്കുമതനി  ഗചെയ്ത ഗസനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇടനിരനിക്കുനഗതനയ നമുക്കസ്റ്റ്
കനസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനിലകലസ്ഥാ.  കഡസ്ഥാകറുഗട  മുനനിഗലത്തുന  എലസ്ഥാ  കകേസ്സുകേളുയ
ആനജേനികയസ്ഥാപസ്ഥാസനിക്കസ്റ്റ്  വനിടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മള്  കഡസ്ഥാകഗറ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന  ഗചെലന  സമയതസ്റ്റ്
ഇഗതലസ്ഥായ  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ്  നമ്മഗള  നനിര്ബനനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാഗനസ്ഥാനസ്റ്റ്
വസ്പീടനില് കപസ്ഥായനി  പണയ സയഘടനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ് വരസ്ഥാഗമനസ്റ്റ് പസ്ഥാവഗപ്പട കരസ്ഥാഗനി പറഞസ്ഥാല് അഗതസ്ഥാഗക്ക
നനിങ്ങളുഗട റനിസ്കൈനിലസ്ഥാഗണനയ ഉടഗന തഗന ഗചെയ്യണഗമനമസ്ഥായനിരനിക്കുയ ഉടഗനയള
മറുപടനി. ഇങ്ങഗന കകേടസ്ഥാല് കരസ്ഥാഗനികയസ്ഥാ അഗലങനില്  കൂഗട വന അച്ഛേകനസ്ഥാ മക്കകളസ്ഥാ ബന്ധുക്കകളസ്ഥാ
ആരസ്ഥാണസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാകര്  പറഞതുകപസ്ഥാഗല ഗചെയ്യസ്ഥാതനിരനിക്കുകേ!  ആവശവമുളതുയ  ഇലസ്ഥാതതുമസ്ഥായ
എലസ്ഥാ ഗടസ്റ്റുകേളുയ കരസ്ഥാഗനിയഗട തലയനികലയസ്റ്റ്  ഗകേടനിവയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേളനില് നടക്കുന മഗറസ്ഥാരു വലനിയ കമകക്കടുണസ്റ്റ്,  ഒരസ്ഥാള്
ഗഎ.സനി.യ.വനില്  കകേസ്ഥാമ  കസജേനില്  കേനിടക്കുകമസ്ഥാഴുയ  10,000  രൂപ  മുതല്  25,000
രൂപ  വഗരയള  മരുനകേള്  വസ്ഥാങ്ങനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  മരുനകേള്  ഗഎ.സനി.
യൂണനിറനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാവകേയയ  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  ഫസ്ഥാര്മസനിയനികലയസ്റ്റ്  വരനികേയയ  ഗചെയന  ഒരു
സയവനിധസ്ഥാനയ  കകേരളതനിഗല  പ്രധസ്ഥാന  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനിഗലലസ്ഥാമുണസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാമയനില്
കേനിടക്കുന കരസ്ഥാഗനിയഗട ശരസ്പീരതനികലയസ്റ്റ് ഒരു ഗഎ.വനി.  ടകബസ്റ്റ് വഴനി കപസ്ഥാലയ ഇതയയ
മരുനകേള് കേയറസ്ഥാന പറനില എനസ്റ്റ് കകേസ്ഥാമണ്ഗസനസസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുമസ്ഥാതയ മനസനിലസ്ഥാകുയ.
ഫസ്ഥാര്മസനിയനില്  നനിനസ്റ്റ്   രണസ്റ്റ്  വലനിയ  കേനിറനില്  മരുനവസ്ഥാങ്ങനി  ഗഎ.സനി.യ.-വനിഗന
വസ്ഥാതനില്ക്കലനില് ഗകേസ്ഥാടുക്കുന.   പനിനസ്പീടസ്റ്റ് ഇസൗ മരുനകേഗളസ്ഥാനയ നമ്മള് കേസ്ഥാണുനനില.
ഗഗവകുകനരഗത  സന്ദര്ശന  സമയതസ്റ്റ്  ഏഗതങനിലയ  ഒരു  ഗഎ.വനി.  ടകബസ്റ്റ്
ഇടനിരനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ് കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്. ഇസൗ മരുനകേള് തനിരനിച്ചസ്റ്റ് ഫസ്ഥാര്മസനിയനില് എതനിയനിട്ടുണസ്ഥാകുയ.
എലസ്ഥാ ആശുപതനികേളനികലയയ അതനികനസ്ഥാടനുബനനിച്ചുള ഫസ്ഥാര്മസനിയനികലയയ കസസ്ഥാഫസ്റ്റ് ഗവയര്
തഗന തടനിപ്പസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഗനയള തടനിപ്പസ്റ്റ്  കസസ്ഥാഫസ്റ്റ് ഗവയര്  ഗചെയഗകേസ്ഥാടുക്കുന ഒരു
മസ്ഥാഫനിയ തഗന കകേരളതനില് പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്. ആശുപതനികേളുമസ്ഥായയ ഫസ്ഥാര്മസനികേളുമസ്ഥായയ
ബനഗപ്പട  മറളവര്ക്കസ്റ്റ്  ഗചെക്കസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  കേഴനിയസ്ഥാത  രസ്പീതനിയനിലള  വവസ്ഥാജേ
കസസ്ഥാഫസ്റ്റ് ഗവയര് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാടുക്കുന ഒരു സയഘയ പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വവസ്ഥാജേ
ഗഎ.ടനി.  കസസ്ഥാഫസ്റ്റ് ഗവയറുകേള് ഉണസ്ഥാക്കുന സയഘങ്ങളുയ പണ്ടുണസ്ഥായനിരുന കേളനില്
മസ്ഥായയ കചെര്ക്കുന സയഘങ്ങളുയ ഒരുകപസ്ഥാഗല തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    എല്കദസ്ഥാ എബഹസ്ഥായ: സര്, കകേരളതനിഗല സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനികേളനില്
ലസ്ഥാകഭച്ഛേയസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവയ  എനതസ്റ്റ്  വസ്തുതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട
നനിലവസ്ഥാരതനിഗന കേസ്ഥാരവതനില് ഇതസ്റ്റ് ബസ്ഥാധനിക്കുനണസ്റ്റ് എന അഭനിപ്രസ്ഥായയ അകങ്ങയകണസ്ഥാ?
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ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു പ്രശ്നമുണകലസ്ഥാ!
അതവസ്ഥാര്തനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാഴുളതസ്റ്റ്. വളഗര നല കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്കപസ്ഥാലയ അങ്ങഗനയള
ടസ്പീമനില്  ഗപടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  തഗന  ഗഗഫവസ്റ്റ്  സസ്ഥാര്  ആശുപതനികേള്  ഇവനിഗട
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  കചെസ്ഥാദനിക്കുനതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവനിഗട
കപസ്ഥായതസ്റ്റ്,  കവഗറ ആശുപതനി ഇവനിഗട ഉണകലസ്ഥാ, അതസ്റ്റ് പണക്കസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള
ആശുപതനിയകല എഗനസ്ഥാഗക്കയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല് എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ് സയഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്?  ഒരു
നഗരതനിഗല ഏറവയ നല കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട ടസ്പീമനിഗന അവര് അബ്കസസ്ഥാര്ബസ്റ്റ് ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എറണസ്ഥാകുളഗത ഒരു ആശുപതനി അവനിഗടയള എലസ്ഥാ കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്ക്കുയ ബനി.എയ.ഡബക.
കേസ്ഥാറസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പതനിനഞയ ഇരുപതുയ ലകയ രൂപ വഗരഗയസ്ഥാഗക്ക
ശമളയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനണസ്റ്റ്.  പ്രധസ്ഥാന  ആശുപതനികേളനിഗല  കേസ്ഥാര്ഡനികയസ്ഥാളജേനിയനികലസ്ഥാ,
ഗനകഫസ്ഥാളജേനിയനികലസ്ഥാ, ഗവസ്ഥാകസ്ട്രേസ്ഥാഎകനസ്ഥാളജേനിയനികലസ്ഥാ ഏതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് നല കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുളതസ്റ്റ്, നല
ടസ്പീമുളതസ്റ്റ്,  അവഗര അങ്ങഗന തഗന അബ്കസസ്ഥാര്ബസ്റ്റ് ഗചെയയ.  ആളുകേള്  അസുഖയ
വനസ്ഥാല്  ഏറവയ  നല  കഡസ്ഥാകര്  ഏതസ്ഥാണസ്റ്റ്?  പ്രശസ്തനസ്ഥായ  കഡസ്ഥാകര്  ഏതസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനകനത്വഷനിക്കുകമസ്ഥാള്  അറനികഞസ്ഥാ  അറനിയസ്ഥാഗതകയസ്ഥാ  പസ്ഥാവങ്ങളുയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരുയ
ഇടതട്ടുകേസ്ഥാരുയ  അവനിഗട  എതനിഗപ്പടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ചെനില  ആകനിഡനകേളനില്  ഏറവയ
അടുത ആശുപതനികേളനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുഗചെനസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ് പതനിവസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ് ആശുപതനി
എനസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് അറനിയനില, ചെനിലകപ്പസ്ഥാള് കേസ്ഥാഗലസ്ഥാടനിഞനിട്ടുണസ്ഥാവയ, ഗഗകേ
ഒടനിഞനിട്ടുണസ്ഥാവയ,  ഒരസ്ഥാഴ്ച  കേഴനിയകമസ്ഥാള്  പതസ്റ്റ്  ലകയ  രൂപയഗട  ബനില്  വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  പനിഗന  ബനിലടയസ്ഥാന  വസ്പീടസ്റ്റ്  വനില്ക്കസ്ഥാഗത  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  മസ്ഥാര്ഗ്ഗവമനി
ലസ്ഥാതസ്ഥാവകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഇങ്ങഗന യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു മരവസ്ഥാദയമനിലസ്ഥാഗത ക്രൂരമസ്ഥായനി  കരസ്ഥാഗനികേഗള
ചൂഷണയ  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാള  നടതനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന ആശുപതനികേള്  കകേരളതനില്
വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീമതനി വസ്പീണസ്ഥാ കജേര്ജ്ജസ്റ്റ്: സര്, ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ഗമമര് ഇവനിഗട സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്
വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിഗല  പ്രമുഖമസ്ഥായ  എലസ്ഥാ  സത്വകേസ്ഥാരവ
ആശുപതനികേളനിലയ നമ്മള് കപസ്ഥായനി കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല് കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്  ഗഎ.സനി.യ.-വനിനസ്റ്റ്
മുമനില്  കേലഹനിക്കുന  കരസ്ഥാഗനികേളുഗട  ബന്ധുക്കഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കേസ്ഥാരണയ  പതനിഗനട്ടുയ
ഇരുപതനിനസ്ഥാലയ മണനിക്കൂറുകേള് കേഴനിഞസ്ഥാണസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് മനിനനിറസ്റ്റ് കരസ്ഥാഗനിഗയ കേസ്ഥാണസ്ഥാനുള
അവസരയ ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട പറഞതുകപസ്ഥാഗല ആയനിരക്കണക്കനിനുയ പതനിനസ്ഥാ
യനിരക്കണക്കനിനുയ  രൂപയഗട  മരുനസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങനിച്ചസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുയ.  അതസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്
ഗകേസ്ഥാടുക്കുകേകയയനില.  മരനിച്ചകശഷമസ്ഥായനിരനിക്കുയ  മനിക്കവസ്ഥാറുയ  ഇസൗ  കരസ്ഥാഗനിഗയ  ബന്ധുക്കള്ക്കസ്റ്റ്
കേസ്ഥാണസ്ഥാന കേഴനിയനതസ്റ്റ്.  മരനിക്കുന ഒരസ്ഥാള്ക്കുള അവകേസ്ഥാശയ സയരകനിക്കഗപ്പടസ്ഥാത
ഒരു  സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി  കകേരളയ  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കബസ്ഥാധസ്ഥാവസയനില്  ഗഎ.സനി.യ.-വനികലയസ്റ്റ്
പ്രകവശനിപ്പനിക്കുന,  അവനിഗട  എഗന്തസ്ഥാഗക്കകയസ്ഥാ  നടക്കുന,  ഗമഡനിക്കല്  ബനിലകേള്
ഗകേസ്ഥാടുക്കുന,  മരുനസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങനിച്ചസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന,  കേസ്ഥാനസ്പീന  ബനില്  വഗര  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന.
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കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ് ഇനയനിന ലനികേത്വനിഡസ്റ്റ് ഫഡുകേള് ഗകേസ്ഥാടുത്തുഗവനസ്റ്റ് പറയന,  അകബസ്ഥാധസ്ഥാ
വസയനിലസ്ഥാകുന ഒരു കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്  ഇഗതസ്ഥാനയ ഗകേസ്ഥാടുക്കുന സസ്ഥാഹചെരവമനില.   കകേരളതനിഗല
ആശുപതനികേളനില് ഗമഡനിക്കല് റനികപ്പസ്ഥാര്ടനിയഗുയ  കരസ്ഥാഗനിയഗട  അവകേസ്ഥാശയ  സയരകനി
ക്കഗപ്പടസ്ഥാനുള വവവസ കൂടനിയയ ഇസൗ ബനിലനില് കൃതവമസ്ഥായനി ഉണസ്ഥാകേണയ.  ഇവനിഗട
കനിനനിക്കല്  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാളനിഗനക്കുറനിഗച്ചലസ്ഥായ  പറഞ്ഞു.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ഒരു  ഒസൗടസ്റ്റ്കപഷവനനിനസ്റ്റ്
കപസ്ഥാലയ ഗമഡനിക്കല് റനികപ്പസ്ഥാര്ടനിയഗസ്റ്റ് ഉണസ്ഥാവണയ, ഇനകപഷവനനിനുയ അതുണസ്ഥാകേണയ.
ഗഎ.സനി.യ.വനില്  കേനിടക്കുന  കരസ്ഥാഗനികേള്ഗക്കസ്ഥാപ്പയ  കൃതവമസ്ഥായയ  ഒരു  ഗഗബസസ്ഥാനഗറ
നനിര്ത്തുവസ്ഥാനുള  വവവസ  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിഗല  ആശുപതനികേളനിലണസ്ഥാകേണയ.  ഒരു
ദനിവസകതയസ്റ്റ്  25,000  രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനില് പണയ വസ്ഥാങ്ങുന ഇസൗ ഗഎ.സനി.യ.-വനില്
കേനിടക്കുന  കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ്  അവരുഗട  അവകേസ്ഥാശയ  സയരകനിക്കഗപ്പടണയ.  മരണ  സമയതസ്റ്റ്
ബന്ധുക്കള്ക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ  കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്  ഒപ്പയ  അവസസ്ഥാന  നനിമനിഷഗമങനിലയ  നനില്ക്കസ്ഥാനുള
സസ്ഥാഹചെരവയ  ഇവനിടഗത  ആശുപതനികേള്  ഉണസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാടുക്കണയ.  ഇക്കസ്ഥാരവങ്ങഗളലസ്ഥായ
അങ്ങയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, തനിര്ച്ചയസ്ഥായയ വളഗര പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ഗമമര്  പറഞതസ്റ്റ്.  ഇതനിഗല  എലസ്ഥാ  കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  ഉള്ഗപ്പടുതസ്ഥാന
കേഴനിയനിഗലങനിലയ  ഇതനിഗന  റൂള്സസ്റ്റ്  ഗഫയനിയ  ഗചെയകമസ്ഥാള്  കുകറക്കൂടനി  കേസ്ഥാരവങ്ങള്
നമുക്കസ്റ്റ്  ഉള്ഗപ്പടുതസ്ഥാന  പറയ.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  കവണഗമനയ  ആ  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
ഡനിജേനിറഗഗലസസ്റ്റ് ഗചെയ്യണഗമനയ കനിനനിക്കല് കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാളനിഗന കേസ്ഥാരവവയ ആകനില്
പറയനണസ്റ്റ്. റൂള്സസ്റ്റ് വരുകമസ്ഥാള് ആ ആകനിഗന ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന വച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് കുകറക്കൂടനി
ഡസ്പീഗറയനിലസ്ഥായനി നല രസ്പീതനിയനില് ഗചെയ്യസ്ഥാന കേഴനിയയ. ഒരു പരനിധനി വഗര നല രസ്പീതനിയനില് അതസ്റ്റ്
സസ്ഥാധനിക്കുയ.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ഗവനനികലററനിഗന  കേസ്ഥാരവയ  ഇവനിഗട  സയസസ്ഥാരനിച്ചു.   സത്വകേസ്ഥാരവ
ആശുപതനികേളനില്  ഗവനനികലറര്  എകപ്പസ്ഥാഴുയ  ഫളസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  അതനിനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരണയ
ഒരസ്ഥാഗള ഗവനനികലററനില് കേനിടതനിയസ്ഥാല് അടുത ആള് ഗവനനികലററനില് കേനിടക്കസ്ഥാന
എതനിയസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ ആദവഗത ആഗള മസ്ഥാറകേയള.  അലസ്ഥാഗത ഇയസ്ഥാളുഗട കരസ്ഥാഗസ്ഥാവസയയ
സനിതനിയയ  കനസ്ഥാക്കുനനില,  ഏകേകദശയ  ഗവനനികലററനില്  കേനിടക്കസ്ഥാന  പസ്ഥാകേതനിലള
മഗറസ്ഥാരു മഹസ്ഥാപസ്ഥാവയ വരുകമസ്ഥാള് മസ്ഥാതകമ ആദവഗതയസ്ഥാഗള ഗവനനികലററനില് നനിനസ്റ്റ്
മസ്ഥാറനള.  ഇതുകപസ്ഥാഗല ക്രൂരതയയ വൃതനികകേടുയ നടക്കുന,  ഹസ്പീനമസ്ഥായ തരതനില്
പണമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന എന്തുയ ഗചെയന രസ്പീതനിയനില് കകേരളതനിഗല പല ആശുപതനികേളുയ
തസ്ഥാഴ്ന്നുകപസ്ഥായനിരനിക്കുന എനസ്ഥാണസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.

ഫസ്ഥാര്മസനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഏറവയ കൂടുതല് ബനിസനിനസസ്റ്റ്  നടക്കുനതസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന ഇതസ്റ്റ്
കനരഗത  നനിയമസഭയനില്  ഉനയനിച്ചതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ആശുപതനികേളനിഗല
ഫസ്ഥാര്മസനിയനിഗല  മരുനകേള്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ.  വവസ്ഥാജേ  മരുനകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  പല
സലത്തുയ  വനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  വവസ്ഥാജേ  മരുനകേള്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുന  ഒരു
കലസ്ഥാബനിയണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന  അനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  കപസ്ഥാലസ്പീസനിഗനഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്  അകനത്വഷനിപ്പനിക്കണഗമനസ്റ്റ്
പറഞതസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഗഗമസൂരനിലയ  തമനിഴ സ്റ്റ്നസ്ഥാടനിലയ  മറസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനിലഗമസ്ഥാഗക്ക  കുടനില്
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വവവസസ്ഥായയ കപസ്ഥാഗല നനിര്മ്മനിക്കുന വവസ്ഥാജേമസ്ഥായ മരുനസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുയ.  അവര് വളഗര
സമര്ത്ഥമസ്ഥായനി  കലസ്ഥാകേതനിഗല  ഏറവയ  പ്രശസ്തമസ്ഥായ  മള്ടനി  നസ്ഥാഷണല്  ഫസ്ഥാര്മസകടനിക്കല്
കേമനനികേളുഗട പസ്ഥാകക്കജേനില് ആ മരുനസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനതരുയ.  ശരനിയസ്ഥായനിട്ടുള മരുനസ്റ്റ്
വസ്ഥാങ്ങുനതനിഗന 20-25 ശതമസ്ഥാനയ മസ്ഥാതകമ ഇസൗ മരുനനിനസ്റ്റ് വനിലയള. ഇതസ്റ്റ് ഏറവയ
കൂടുതല്  വനിറഴനിക്കുനതസ്റ്റ്  കകേരളതനിഗല  ആശുപതനികേളനിഗല  ഫസ്ഥാര്മസനികേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.
എന്തസ്റ്റ് ഗഗധരവതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് നമ്മള് ഇസൗ ആശുപതനികേളനില് കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്?

(അദ്ധവകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര് )

ശസ്പീ  .    പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല:  സര്,  ചെനികേനിത്സയമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  കപസ്ഥായകപ്പസ്ഥാള്
എകനസ്ഥാടസ്റ്റ് അവനിഗടയള ഉതരവസ്ഥാദഗപ്പട ഗമഡനിക്കല് കഷസ്ഥാപ്പനിഗന ആളുകേള് പറഞ്ഞു
ഇനയനിന  ഗമഡനിക്കല്  കഷസ്ഥാപ്പുകേളനില്  നനിനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  മരുനസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങരുഗതനസ്റ്റ്.
കപഗരഴുതനിതന. അഗതലസ്ഥായ പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ ഡകപനികക്കറസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് ഒരു കലസ്ഥാബനി
തഗന  തമനിഴസ്റ്റ് നസ്ഥാടനിലണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലയ  ആ  സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  ശദ്ധയനില്
ഗപ്പടുത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    അനവര്  സസ്ഥാദതസ്റ്റ്:  സര്,  മനനിയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതസ്ഥാനകവണനി
പറയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്, ഒരു ഗഗപ്രവറസ്റ്റ് കഹസ്ഥാസനിറലനില് കരസ്ഥാഗനി വളഗര സസ്പീരനിയസസ്ഥാണസ്റ്റ്, മരണയ
ഉറപ്പസ്ഥായനി. അവരുഗട ബന്ധുക്കള് തഗന കരസ്ഥാഗനിഗയ ഗവനനികലററനില്നനിനയ റൂമനികലയസ്റ്റ്
മസ്ഥാറസ്ഥാന  ആവശവഗപ്പട്ടു.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  മതപരമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കുയ  അവസസ്ഥാനമസ്ഥായനി
കേസ്ഥാണസ്ഥാനുമുള അവസരവയ ഉണസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അവര് ഇതനിനസ്ഥായനി എകനസ്ഥാടസ്റ്റ്
ശനിപസ്ഥാര്ശയസ്റ്റ്  ആവശവഗപ്പടതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന  കഹസ്ഥാസനിറലനികലയസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
അങ്ങഗന ഗവനനികലററനില് നനിനയ മസ്ഥാറസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കനിഗലനയ നനിയമപരമസ്ഥായ പ്രശ്നമുഗണനയ
പറഞ്ഞു.  ആ  കരസ്ഥാഗനിയഗട  വസ്പീട്ടുകേസ്ഥാര്  എഴുതനിഗക്കസ്ഥാടുക്കസ്ഥാഗമനസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടുയ  ഗവനനികലററനില്
തഗന കേനിടത്തുന സസ്ഥാഹചെരവമുണസ്ഥായനി.  അങ്ങഗന  എഗന്തങനിലയ  നനിയമയ  നമ്മുഗട
രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ് നനിലവനിലകണസ്ഥാ? 

2.00 PM]

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, ഒരു കരസ്ഥാഗനിഗയ എകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗവനനികലററനില്
കേനിടകതണതസ്റ്റ്   എനളതനിനസ്റ്റ്  കൃതവമസ്ഥായ  കനിനനിക്കല് കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകകേസ്ഥാളുണസ്റ്റ്.  കരസ്ഥാഗനി
രകഗപടസ്റ്റ്  ഒരു  വലസ്ഥാത  അവസയനിഗലതനി,  അപകേടനനില  തരണയ  ഗചെയ  കേഴനിഞസ്ഥാല്
റനിക്കവറനിക്കുള  സസ്ഥാധവതയണസ്റ്റ്.  ആ  കസജേനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒരസ്ഥാഗള  ഗവനനികലററനില്  കേനിടത്തുനതസ്റ്റ്.
ഒകനസ്ഥാ  രകണസ്ഥാ  ദനിവസഗത  പര്ടനിക്കുലറസ്ഥായനിട്ടുള  ഒരവസ  മസ്ഥാറനിക്കഴനിഞസ്ഥാല്
അയസ്ഥാള്  ജേസ്പീവനിതതനികലയസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചുവരുഗമനസ്റ്റ്  ധസ്ഥാരണയളതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗവനനികലറര്
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്. എനസ്ഥാല്  ഗടര്മനിനല് കകേസനിനുയ (മരണയ ഉറപ്പസ്ഥായ കകേസസ്റ്റ്) ഒരു
സസ്ഥാധവതയമനിലസ്ഥാത  കകേസനിനുയ  ഗവനനികലററനില്  കേനിടത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകമരനിക്കന



490 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  10, 2017

കബസ്ഡസ്ഥായ  മഹസ്ഥാരസ്ഥാഷക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ  Dr.  Atul  Gawande-യഗട  'Being  Mortal'
എന  വളഗര  പ്രസനിദ്ധമസ്ഥായ  ഒരു  പുസ്തകേമുണസ്റ്റ്.  അവസസ്ഥാന  കേസ്ഥാലഘടതനില്,  ഗടര്മനിനല്
കസജേനില്  എങ്ങഗന  കവണഗമനളതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതനില്  പറയനതസ്റ്റ്.   ചെനിലകപ്പസ്ഥാള്
അനസ്ഥാവശവമസ്ഥായനി  ഓപ്പകറഷനുകേള്  നടത്തുകേയയ  ഐ.സനി.  യൂണനിറനില്  കേനിടത്തുകേയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അയസ്ഥാളുഗട മരണയ  കവഗതനിലസ്ഥാക്കുനതനിനുപകേരയ  വസ്പീടനികലയസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുവനസ്റ്റ്
മക്കളുഗടയയ  ഗകേസ്ഥാച്ചുമക്കളുഗടയയ  കൂഗട  ജേസ്പീവനിതതനിഗന  അവസസ്ഥാന  സസ്ഥായസ്ഥാഹയ
കുകറക്കൂടനി  സകന്തസ്ഥാഷകതസ്ഥാടുകൂടനി  ഗചെലവഴനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയണയ.  ശസ്പീമതനി  വസ്പീണസ്ഥാ
കജേസ്ഥാര്ജേസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  ഗവനനികലററനില്  കേനിടതനിയസ്ഥാല്  ആര്ഗക്കങനിലയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ?  കരസ്ഥാഗനിഗയ  വസ്പീടനികലയസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുവനനിടസ്റ്റ്  അതവസ്ഥാവശവ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കു
മസ്ഥാതയ ആശുപതനികേളനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേണയ.  ഇന്തവ കനരനിടസ്ഥാന കപസ്ഥാകുന വളഗര
പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ഒരു പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്. കകേരളതനിഗല ആഗകേ ജേനസയഖവയനിഗല  14 ശതമസ്ഥാനയ
കരസ്ഥാഗനികേളുയ  പ്രസ്ഥായമസ്ഥായ ആളുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  2050  ആകുകമസ്ഥാള് അതസ്റ്റ്   മൂനനിരടനിയസ്ഥായനി
വര്ദ്ധനിക്കുയ.  കേസ്ഥാരണയ  കകേരളതനില്  life  expectancy   വര്ദ്ധനിച്ചു.  60  വയസനിനസ്റ്റ്
മുകേളനിലള  ആളുകേള്  കകേരളതനിഗല  ജേനസയഖവയഗട  മൂനനിഗലസ്ഥാനസ്ഥായനി  കൂടസ്ഥാന
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സത്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായയ  വസ്ഥാര്ദ്ധകേവസഹജേമസ്ഥായ  അസുഖങ്ങഗളസ്ഥാഗക്കയണസ്ഥാകുയ.
അവസസ്ഥാനയ ഇവഗര ഐ.സനി.  യൂണനിറനില് കേനിടത്തുകേയയ മക്കഗളലസ്ഥാവരുയ അതനിഗന
വസ്ഥാതനിലനില് നനില്ക്കുകേയയ ഗചെയന  വലസ്ഥാഗതസ്ഥാരു സനിതനിയസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  ഇതനിഗല
പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രശ്നയ  കനിനനിക്കല്  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകകേസ്ഥാള്  സയബനനിച്ച  വനിഷയയ  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇന്തവന പബനികേസ്റ്റ് ഗഹല്തസ്റ്റ് സസ്ഥാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ് (ഗഎ.പനി.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.)  ആണസ്റ്റ് ഈ
ആശുപതനികേളനില്  നനിര്ബനമസ്ഥായയ  നടപ്പനിലസ്ഥാകക്കണതസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഗനയള  ചൂഷണങ്ങള്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുണസ്ഥാകേണയ.  അതസ്റ്റ്  എഗന്തലസ്ഥാമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകേയയ  ഏഗതലസ്ഥായ  തരതനില്  അതനിഗന  നനിയനനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയഗമനമുള
കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരണയ.  ആകരസ്ഥാ  ഒരസ്ഥാള് തമസ്ഥാശയസ്ഥായനി പറഞ കേസ്ഥാരവയ ഞസ്ഥാന
ഓര്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരസ്ഥാളുഗട കേണ്ണനില് കേരടസ്റ്റ് കപസ്ഥായകപ്പസ്ഥാള് അയസ്ഥാള് കേണ്ണസ്റ്റ് കഡസ്ഥാകഗറ
കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന കപസ്ഥായനി.  അകപ്പസ്ഥാള് കഡസ്ഥാകര് പറഞ്ഞു, ഇകപ്പസ്ഥാള് ഓപ്പകറഷന നടതണഗമനസ്റ്റ്.
ഓപ്പകറഷനസ്റ്റ് അയ്യസ്ഥായനിരയ രൂപ കവണയ.  കേണ്ണനില് കേരടസ്റ്റ്  കപസ്ഥായതനിനസ്റ്റ് എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഓപ്പകറഷന  എനസ്റ്റ്  അയസ്ഥാള്  കചെസ്ഥാദനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്,  എനനിക്കസ്റ്റ്  അയ്യസ്ഥായനിരയ  രൂപയഗട
ആവശവമുളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഓപ്പകറഷന നടതണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് കഡസ്ഥാകര് പറഞതസ്റ്റ്. ഈ
സനിതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാഴുളതസ്റ്റ്.  എയ.ആര്.ഐ.  സ്കൈസ്ഥാനനിനസ്റ്റ്  അഗലങനില്  സനി.ടനി.  സ്കൈസ്ഥാനനിനസ്റ്റ്
അയകച്ചയസ്ഥാഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് അവര് പറയനതസ്റ്റ്.  ആശുപതനി മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ് കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗര
നനിയമനിക്കുകമസ്ഥാള് പറയനതസ്റ്റ്,  ഒരു  എകേഗ്യുപ്ഗമനസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങനിവച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്,   ഇതനിനസ്റ്റ്  5
കകേസ്ഥാടനി  രൂപയസ്ഥാണസ്റ്റ്,  ഈ തുകേയഗട  പ്രനിനസനിപ്പല് എമസൗണ്ടുയ ബസ്ഥാങനിനസ്റ്റ്  നല്കുന
ഇനറസ്റ്റുയ ലസ്ഥാഭവയ കൂടനി കേണക്കസ്ഥാക്കനി ഒരു മസ്ഥാസതനില് 5  ലകയ രൂപ അഗലങനില്
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10  ലകയ രൂപ കവണയ.  ഒരു പര്ടനിക്കുലര് ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനനികലയസ്റ്റ്  ഒരു കഡസ്ഥാകഗറ
നനികയസ്ഥാഗനിച്ചസ്ഥാല്  ആ  കഡസ്ഥാകറനിനസ്റ്റ്  ടസ്ഥാര്ജേറസ്റ്റ്  ഫനികസ്റ്റ്  ഗചെയഗകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഈ
ഗമഷനിനറനിയനിലൂഗട പരനികശസ്ഥാധന  ആവശവമുള കരസ്ഥാഗനികേഗളയല അകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ് വനിടസ്ഥാന
പറയനതസ്റ്റ്.  കഡസ്ഥാകര്ക്കസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന  സസ്ഥാലറനിയയ  അതനിഗന  ശതമസ്ഥാനവയ
കേണസ്പീഷണലസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഒരു മസ്ഥാസയ ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് 30 കപഗരഗയങനിലയ  ഈ ഗമഷനിനറനി
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചുള  ഗടസനിനസ്റ്റ്  വനിടണഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനി  മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനയ  കഡസ്ഥാകറുയ
തമ്മനില് എഗ്രനിഗമനസ്റ്റ് വയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകപ്പസ്ഥാള് അസുഖമുളവഗനയയ ഇലസ്ഥാതവഗനയയ ഗടസസ്റ്റ്
കവണവഗനയയ കവണസ്ഥാതവഗനയഗമലസ്ഥായ കഡസ്ഥാകര്ക്കസ്റ്റ് അകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ്  അയയ്കക്കണനി
വരുയ.  അഗലങനില് മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ് മസ്പീറനിയഗസ്റ്റ് കൂടുകമസ്ഥാള് ഇയസ്ഥാഗള വനിളനിച്ചുവരുത്തുകേയയ
അകദ്ദേഹയ  എഗ്രനിഗമനനിനസ്റ്റ്  വനിരുദ്ധമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുനഗതനസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ്  ശസ്ഥാസനിക്കുന
സനിതനിയമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള് നടക്കുനതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേസ്ഥാര്ജേസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ഗമമര്മസ്ഥാരുഗട  കചെസ്ഥാദവങ്ങളുയ
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശഗന  മറുപടനിയയ  ഭസ്പീതനിജേനകേമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന  ഒരു ആശുപതനിയമസ്ഥായനി
വളഗര അടുത ബനമുള ആളസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതനിഗന വനിശദസ്ഥായശങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കേടക്കുനനില.
പ്രമുഖ ആശുപതനികേളനിഗല കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് വനികദശയസ്ഥാത നടത്തുനതസ്റ്റ് മരുനസ്റ്റ് കേമനനിക്കസ്ഥാരുഗട
ഗചെലവനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്. എനനിക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് അറനിയസ്ഥാവന കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇക്കസ്ഥാരവയ അങ്ങയഗട
ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  ഇഗതസ്ഥാരു  വലസ്ഥാത  അവസയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
പഗണസ്ഥാഗക്ക  വസ്പീടുകേളനില്, അസുഖയ വരുകമസ്ഥാള് ഒകനസ്ഥാ രകണസ്ഥാ കപര്ക്കസ്റ്റ്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്
മരുനസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങനിയനിരുനതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  എലസ്ഥാ  വസ്പീടുകേളനിലയ  ഒരു  ടനിനനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  മരുനസ്റ്റ്
വച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  എലസ്ഥാവരുഗടയയ  വസ്പീടസ്റ്റ്   ഒരു  ഗചെറനിയ  ഗമഡനിക്കല്  കഷസ്ഥാപ്പസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇനനിയള കേസ്ഥാലങ്ങളനില് മരുനസ്റ്റ് കശഖരനിക്കസ്ഥാന ബക്കറസ്റ്റ് വസ്ഥാങ്ങനി വയ്കക്കണനിവരുയ.
പനിഗന  ഭകണയ  കേഴനികക്കണനി  വരനില.  കേസ്ഥാരണയ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  ഗുളനികേകേളുയ  മരുനകേളുമസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പസ്ഥാള് ആളുകേള് കേഴനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മരുനകേളുഗട ഉപകയസ്ഥാഗയ കൂടനി. ഫസ്ഥാര്മസകടനിക്കല്
കേമനനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇഗതലസ്ഥായ  ഫനികസ്റ്റ്  ഗചെയനതസ്റ്റ്.  പ്രകമഹയ,  ബഡസ്റ്റ്  പഷര് തുടങ്ങനിയ
ജേസ്പീവനിതശശലസ്പീ കരസ്ഥാഗങ്ങളുഗട സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ് ആരസ്ഥാണസ്റ്റ് ഫനികസ്റ്റ് ഗചെയനതസ്റ്റ്?   പതസ്റ്റ്
ഗകേസ്ഥാലയ മുമ്പുള സസ്ഥാനകഡര്ഡല ഇകപ്പസ്ഥാഴുളതസ്റ്റ്.  കേസ്ഥാര്ഡനിയസ്ഥാകേസ്റ്റ് സര്ജേനസനിഗനയയ
കേസ്ഥാര്ഡനികയസ്ഥാളജേനിസ്റ്റുകേളുഗടയയ  ഫനിസനിഷവനസ്ഥാരുഗടയഗമസ്ഥാഗക്ക  ഇനര്നസ്ഥാഷണല്
കകേസ്ഥാണ്ഫറനസുകേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതനിഗനഗയസ്ഥാഗക്ക  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  കററസ്റ്റ്  ഫനികസ്റ്റ്  ഗചെയനതസ്റ്റ്.
ഫസ്ഥാസനിയഗനില്  ഡയബറനികേസ്റ്റ്  110  ആകേസ്ഥായ. 115  ആയസ്ഥാല്  ഇനസുലനിന എടുതസ്റ്റ് തുടങ്ങണയ.
പഗണസ്ഥാഗക്ക  ഡയബറനികേസ്റ്റ്  150-ഉയ  200-ഉയ  ആയകപ്പസ്ഥാഴുയ  ഇനസുലനിന  എടുതനിരുനനില.
ഇതരയ കകേസ്ഥാണ്ഫറനസുകേഗള കസസ്ഥാണ്സര് ഗചെയനതസ്റ്റ് ഫസ്ഥാര്മസകടനിക്കല് കേമനനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.
നകകയസ്ഥാര്ക്കനില്  വച്ചുനടന  കേസ്ഥാര്ഡനിയസ്ഥാകേസ്റ്റ്  കകേസ്ഥാണ്ഫറനസനില്  ഗകേസ്ഥാളകസ്ട്രേസ്ഥാളനിഗന
കററസ്റ്റ് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതസ്റ്റ് രസ്ഥാതനിക്കുരസ്ഥാതനി മസ്ഥാറനി.  കൂടനിയ കററസ്ഥാണസ്റ്റ് അവര് വച്ചതസ്റ്റ്. ഇതയയ
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വനസ്ഥാല്  മസ്ഥാതകമ  ഗകേസ്ഥാളകസ്ട്രേസ്ഥാള്  ആകുകേയളഗവനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  അതനില്   കേമനനി
രസ്ഥാതനി ഇടഗപടസ്റ്റ് influence ഗചെയ്തസ്റ്റ് കകേസ്ഥാണ്ഫറനസസ്റ്റ് നടത്തുന ആളുകേഗള സത്വസ്ഥാധസ്പീനനിച്ചസ്റ്റ് പനികറ
ദനിവസയ  അതനിഗന  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  കുറച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുവന.  ഗകേസ്ഥാളകസ്ട്രേസ്ഥാള്  200  ആകേസ്ഥാഗമനസ്റ്റ്
പറയകമസ്ഥാള്  200-ല്തസ്ഥാഗഴയളവരസ്ഥാരുയ ഈ മരുനസ്റ്റ് വസ്ഥാങ്ങനില. 150  ആഗണനസ്റ്റ്
പറഞസ്ഥാല്  ഗകേസ്ഥാളകസ്ട്രേസ്ഥാള്  150-നുയ  200-നുയ  ഇടയനിലള  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ആളുകേള്  കലസ്ഥാകേത്തുണസ്റ്റ്.  അകപ്പസ്ഥാള്  അതയയ  ആളുകേളുഗട  മരുനസ്റ്റ്  വനിപണനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടുനതസ്റ്റ്.  അവരസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇഗതലസ്ഥായ  ഫനികസ്റ്റ്  ഗചെയനതസ്റ്റ്.  ആശുപതനിയനില്
കേനിടനസ്ഥാലണസ്ഥാകുന  കരസ്ഥാഗങ്ങളുണസ്റ്റ്,  മരുനസ്റ്റ്  കേഴനിച്ചസ്ഥാലണസ്ഥാകുന  കരസ്ഥാഗങ്ങളുണസ്റ്റ്.
കൂടസ്ഥാഗത,  വവസ്ഥാജേമരുനകൂടനി  കേഴനിച്ചസ്ഥാലണസ്ഥാകുന  സനിതനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇനളതസ്റ്റ്.  വവസ്ഥാജേ
മരുനകേളുഗട കലസ്ഥാബനികേഗള സയബനനിച്ചസ്റ്റ് കനരഗത സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  ഗചെശനയനിഗല
ആശുപതനിഗയ  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പസ്ഥാറക്കല്  അബ്ദുല  സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.
അവനിഗട  നല  ആശുപതനിയയ  നല  കഡസ്ഥാകറുയ  ഉളതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേത്വസ്ഥാളനിറനിയള
ആശുപതനിയനില്കപസ്ഥായനി  കേനിടനതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹയ  കപസ്ഥായനി  കേനിടനതുകപസ്ഥാഗല  എലസ്ഥാവര്ക്കുയ
കേനിടക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ?  നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് ഏറവയ പരനിമനിതമസ്ഥായ സസൗകേരവതനില്
കപസ്ഥാകുന  ആളുകേഗളസ്ഥാഗടലസ്ഥായ  എന്തസ്ഥായനിരനിക്കുയ  പറയനതസ്റ്റ്;  ഏതസ്റ്റ്  മരുനസ്ഥാണസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന
പറയനതസ്റ്റ്?  ഇവര്  ഒരു  ടസ്പീമസ്ഥായനി  വനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇഗതലസ്ഥായ  ഗചെയഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ജേസ്പീവനിതശശലസ്പീ  കരസ്ഥാഗങ്ങളളവര് കപസ്ഥാലയ  സൂപ്പര് ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി  പസ്ഥാകക്കജേനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്. കേസ്ഥാരണയ സൂപ്പര് ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി ആശുപതനിയനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന   ഫനിസനിഷവനസസ്റ്റ്
നനിര്ബനനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മസ്ഥാറനിയ ഭകണ രസ്പീതനിയയ  വവസ്ഥായസ്ഥാമരഹനിതമസ്ഥായ ജേസ്പീവനിതവയ
ഗടനഷനുയ പനിരനിമുറുക്കവഗമസ്ഥാഗക്ക നമുക്കുണസ്റ്റ്.  അതസ്ഥാണസ്റ്റ് ജേസ്പീവനിതശശലസ്പീകരസ്ഥാഗങ്ങള്
വര്ദ്ധനിക്കസ്ഥാന  കേസ്ഥാരണയ.  സൂപ്പര്  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനി  പസ്ഥാകക്കജേനിനുയ  ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനനിനുയ  കപസ്ഥാകുനതനിനു
മുമസ്റ്റ്  നല  കരസ്ഥാഗപ്രതനികരസ്ഥാധതനിനുയ  ആകരസ്ഥാഗവ  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസതനിനുയ  ഊനല്
നല്കേനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് ആ കരസ്ഥാഗങ്ങഗള നനിയനനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയണയ.  അതനിനുകവണനിയള
ശമയ  സ്കൂളുകേളനില് നനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആദവയ  ആരയഭനികക്കണതസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട ഭകണരസ്പീതനി  നനസ്ഥായനി
നനിയനനിക്കസ്ഥാനുയ വവസ്ഥായസ്ഥാമയ  ജേസ്പീവനിതതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറസ്ഥാനുയ സസ്ഥാധനിക്കുയ.  അതുകപസ്ഥാഗല
മനസനിഗന പനിരനിമുറുക്കയ കുറയനതനിനസ്ഥായനി  എഗന്തസ്ഥാഗക്ക ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ് ഇനഗത
തലമുറയനില്ഗപ്പട കുടനികേള്ക്കസ്റ്റ് പഠനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കണയ.  നമ്മള് എതനിനനില്ക്കുന
ഈ  ഗകേണനിയനില്  ഇനനിവരുന  പുതുതലമുറയനില്ഗപ്പട  കുടനികേഗളങനിലയ  എതസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന
കവണനിയള സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള് ഗചെയ്യണയ. ഇതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് പല വനിഷയങ്ങളുമുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  സയസസ്ഥാരനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  പസ്പീനല്  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന  തുകേഗയ
കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറയകേയണസ്ഥായനി.  അതനില് സ്ലേസ്ഥാബനിഗന ആവശവയ വരുനനില.  നനിയമതനില്
പസ്പീനല് ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന പറഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  2  മുതല്  5  ലകയ രൂപ വഗര ആകേസ്ഥാഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ്  മഗറസ്ഥാരു  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന  കൃതവമസ്ഥായനി  പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓകരസ്ഥാ  പ്രകദശതനിഗന
പ്രകതവകേതകേളുയ  ആശുപതനികേളുഗട  സസ്ഥാധവതകേളുയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചുകവണയ  പസ്പീനല്
ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന  നനിശ്ചയനിക്കസ്ഥാഗനനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ശഫന  എതയസ്ഥാണസ്റ്റ്
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നനിശ്ചയനിക്കുനഗതനളതനിഗന  ഒരു  ഡനിസസ്പീഷന  കേസൗണ്സനിലനിനസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുനണസ്റ്റ്.
അതങ്ങഗന  തഗന  നനില്ക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  കുറച്ചുകൂടനി  ഭയഗനിഗയനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
കതസ്ഥാനനതസ്റ്റ്.  സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതനികേളുയ ഇതനില് ഉള്ഗപ്പടുഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഏറവയ
പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാരവയ. സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതനികേളനിലയ മനിനനിമയ സസ്ഥാനകഡര്ഡുയ മനിനനിമയ
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ  മനിനനിമയ  പസ്ഥാരസ്ഥാഗമഡനിക്കല്  സസ്ഥാഫയ  നനിയമതനില്പ്പറയന  മറസ്റ്റ്
സസൗകേരവങ്ങളുയ  ഇഗലങനില്  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപതനിയസ്ഥാഗണങനില്  നനിയമമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
ആശുപതനി സൂപ്രണസ്റ്റ് ശഫ ന അടയ്കക്കണനി വരുയ.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് അക്കസ്ഥാരവതനില്
വളഗരയധനികേയ ശദ്ധനിക്കണയ. സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന നനിയനണതനിലള ഏഗതങനിലയ ഒരു
കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനയ കുറയ  ഗചെയ്തനിട്ടുഗണങനില് ആ കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനതനിഗന
ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വമുള  ഉകദവസ്ഥാഗസന  ആ  കുറതനിനസ്റ്റ്  അപരസ്ഥാധനിയസ്ഥായനി  കേരുതഗപ്പകടണതുയ
അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  ശനികനിക്കഗപ്പടുനതനിനസ്റ്റ്  വനികധയനസ്ഥാകക്കണതു
മസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളുഗട  നനിലവസ്ഥാരയ  ഉയര്തണയ.
എലസ്ഥാ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതനികേളുയ  നനിലവസ്ഥാരയ  കുറഞവയസ്ഥാഗണന  അഭനിപ്രസ്ഥായയ
എനനിക്കനില. നല നനിലവസ്ഥാരമുള ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ആശുപതനികേളുണസ്റ്റ്. 14 വര്ഷയമുമസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
എയ.എല്.എ.  ആകുന  സമയതസ്റ്റ്  പറവൂര്  നനികയസ്ഥാജേകേമണ്ഡലതനിഗല  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്
ആശുപതനിയനില്  300-350  കപരസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒ.പനി.-യനില്  വനഗകേസ്ഥാണനിരുനതസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്
2000 കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒ.പനി.-യനില് വരുനതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് കരസ്ഥാഗനികേളുഗട എണ്ണയ വര്ദ്ധനിച്ചതു
ഗകേസ്ഥാണ്ടുമസ്ഥാതമല,  കേഴനിഞ  കുറച്ചസ്റ്റ്  വര്ഷങ്ങള്ക്കനിടയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപതനിയനില്
45000  ചെതുരശ അടനി ഗകേടനിടവയ മറസ്റ്റ്  സസൗകേരവങ്ങളുമുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.   കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട
എണ്ണയ  13-ല്  നനിനയ  21-ആയനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.  കൂടസ്ഥാഗത  അവനിഗട  ഒരു  ഗഡനല്  കനിനനിക്കുയ
പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഒരു പലസ്റ്റ് ല  എടുക്കസ്ഥാന  10  രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപതനിയനില്
വസ്ഥാങ്ങുനതസ്റ്റ്. ശപ്രവറസ്റ്റ് ആശുപതനികേളനില് ഒരു പഗലടുക്കസ്ഥാന എത രൂപ വസ്ഥാങ്ങുഗമനസ്റ്റ്
നമുഗക്കലസ്ഥാമറനിയസ്ഥായ.  തസ്പീഗര  നനിവൃതനിയനിലസ്ഥാത  ആളുകേള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആദവയ
വനനിരുനഗതങനില്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  കലസ്ഥാവര്  മനിഡനില്  കസ്ഥാസുയ  മനിഡനില്  കസ്ഥാസുയ  വരസ്ഥാന
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ആ  ആശുപതനിഗയയയ  അവനിഗടയള  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗരയയ
വനിശത്വസ്ഥാസയ  വനതുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതനികേള്  നനിലവസ്ഥാരകതസ്ഥാഗട  നനിനസ്ഥാല്
മസ്ഥാതകമ  വലനിയ ചൂഷണങ്ങളനില്നനിനയ ജേനങ്ങഗള രകനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയകേയള. 2
രൂപയഗട ടനിക്കഗറടുതസ്ഥാല് ചെനികേനിത്സ കനടസ്ഥായ. സശപകകേസ്ഥാ, കേസ്ഥാരുണവ, ജേന ഒസൗഷധനി
എനസ്പീ ഗമഡനിക്കല് കസസ്ഥാറുകേള് വഴനി  വനിലകുറച്ചുയ മരുനകേള് ലഭനിക്കുയ. ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്
വളഗര സസൗകേരവമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  ഒരു പനനി വനസ്റ്റ് സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനിയനില് കപസ്ഥായസ്ഥാല്
വരുന  ബനില്  എതയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  നമുക്കറനിയസ്ഥായ.  നമ്മള്  എലസ്ഥാവരുയ  ശദ്ധനിച്ചസ്ഥാല്
അതതസ്റ്റ് കമഖലയനിലള സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതനികേഗള എകേഗ്യുപസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥാനുയ അവയഗട
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നനിലവസ്ഥാരയ  കുറച്ചുകൂടനി  ഉയര്തസ്ഥാനുയ  ആളുകേളുഗട  ഇടയനില്  ഒരു  ആത്മവനിശത്വസ്ഥാസയ
ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  കേഴനിയയ.  അങ്ങഗനയസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ചൂഷണതനിഗന  പരനിധനി  നനിയനനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിയയ.  ഗപസ്ഥാതുകമഖലയനില്നനിനയ പനിനസ്ഥാറമല നമുക്കസ്ഥാവശവയ.  ഇസൗ നനിയമതനില്
എലസ്ഥാവരുയ  ഉള്ഗപ്പടണയ.  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  ആകനില്  കനിനനിക്കല്
എസസ്ഥാബനിഷസ്റ്റ് ഗമനനിഗന  ഗഡഫനനിഷന  ഗകേസ്ഥാടുതനിരനിക്കുനതനില്  എലസ്ഥാവരുയ  ഉള്ഗപ്പടുനണസ്റ്റ്.
അതനില്  ഉള്ഗപ്പടസ്ഥാത  ഫനിസനികയസ്ഥാഗതറസ്ഥാപ്പനിസ്റ്റുകേഗളക്കൂടനി  നമുക്കസ്റ്റ്  ഉള്ഗപ്പടുതസ്ഥായ.
കകേരളതനില്  ആയര്കവ്വദവമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട്ടുയ  അലസ്ഥാഗതയയ   ഫനിസനികയസ്ഥാഗതറസ്ഥാപ്പനിസ്റ്റുകേള്
പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കേത്വസ്ഥാളനിശഫഡസ്ഥായ ഫനിസനികയസ്ഥാ ഗതറസ്ഥാപ്പനിസ്റ്റുകേഗളക്കൂടനി ഗഡഫനനിഷനനില്
ഉള്ഗപ്പടുതണയ.  റൂള്സനില്  മറസ്റ്റ്  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വയനതുകപസ്ഥാഗല,  ഫനിസനികയസ്ഥാഗതറസ്ഥാപ്പനി
സസ്ഥാപനയ  എങ്ങഗന  കവണഗമനയ  എഗന്തലസ്ഥായ  സസൗകേരവങ്ങള്  കവണഗമനയ
ഫനിസനികയസ്ഥാ ഗതറസ്ഥാപ്പനിസനിഗന മനിനനിമയ  കയസ്ഥാഗവത എന്തസ്ഥായനിരനിക്കണഗമനയ പ്രനിസനിപ്ഷനസസ്റ്റ്
വച്ചസ്ഥാല്  മതനി.  ഫനിസനികയസ്ഥാഗതറസ്ഥാപ്പനി  കകേരളതനില്  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ബസ്ഥാഞസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവഗരക്കൂടനി  അയഗസ്പീകേരനിക്കണയ.  ആയര്കവ്വദതനില്  മസ്ഥാതമല,
അപകേടങ്ങള്  പറനി  അകലസ്ഥാപ്പതനിയനില്  ചെനികേനിത്സയനില്  കേഴനിയനവഗരകപ്പസ്ഥാലയ  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്
ഫനിസനികയസ്ഥാഗതറസ്ഥാപ്പനി  ഗചെയ്യസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്ഥാല്   ഫനിസനികയസ്ഥാ
ഗതറസ്ഥാപ്പനിസ്റ്റുകേഗളക്കൂടനി നനിയമതനില് ഉള്ഗപ്പടുതസ്ഥാന കേഴനിയണയ.

ശസ്പീ  .    കറസ്ഥാഷനി  അഗസനിന:  സര്,  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഗസകറനില്  എകേഗ്യുപ്ഗമനനിഗന
അപരവസ്ഥാപത  വലനിയ  പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പ്രഗത്ഭരസ്ഥായ  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  ഉണസ്ഥാകുഗമങനിലയ
അവര്ക്കസ്റ്റ്  അനുബനമസ്ഥായ  ഉപകേരണങ്ങള്  ഉണസ്ഥാകേണഗമനനില.  അഗതസ്ഥാഗക്ക  ഗചെയ്യസ്ഥാന
കേഴനിയതക്കവനിധതനില്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ  എലസ്ഥാ  ആശുപതനികേളുയ  ഒകര
സമയയ നവസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയഗമന പ്രതസ്പീക വച്ചുപുലര്ത്തുനതനില് കേഥയഗണനസ്റ്റ്
കതസ്ഥാനനനില. അസറസ്റ്റ് ഗഡവലപ്ഗമനസ്റ്റ് ഫണനില് നനിനസ്ഥാഗണങനില്കപ്പസ്ഥാലയ  ഇതരയ
കേസ്ഥാരവങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനുള  പണയ  അനുവദനിക്കസ്ഥാനുള  ഗപര്മനിഷന  ഗകേസ്ഥാടുക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
എഗന അഭനിപ്രസ്ഥായയ. അതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് തസ്ഥാങളുഗട അഭനിപ്രസ്ഥായഗമന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, അസറസ്റ്റ് ഡവലപ്ഗമനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഏറവയ കൂടുതല്
ഗചെലവസ്ഥാകക്കണതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ-വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ  കമഖലകേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവവയ
വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസവമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഏറവയ അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായ കേസ്ഥാരവയ.  കേഴനിഞ  5 വര്ഷമസ്ഥായനി
എലസ്ഥാവരുയ  അസറസ്റ്റ്  ഗഡവലപ്ഗമനസ്റ്റ്  ഫണനിഗന  70  ശതമസ്ഥാനവയ  ഗകേസ്ഥാടുതതസ്റ്റ്
വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസ കമഖലയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ധനകേസ്ഥാരവ വകുപ്പസ്റ്റ് ഒരു ഓര്ഡര് ഇറക്കനി ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പുകൂടനി  ശദ്ധനിച്ചസ്ഥാല്  പ്രസ്ഥാകദശനികേ  ആശുപതനികേഗള  സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയയ.
എഗന്തലസ്ഥായ  കേസ്ഥാരവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  കേഴനിയസ്ഥാതഗതനയ  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്
പണയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  കേഴനിയസ്ഥാത  സലങ്ങള്  ഏഗതസ്ഥാഗക്കയസ്ഥാഗണനയ  കേഗണതനി
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എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുഗട  അസറസ്റ്റ്  ഡവലപ്ഗമനസ്റ്റ്  ഫണനില്നനിനസ്റ്റ്  സഹസ്ഥായയ  നല്കേണഗമനസ്റ്റ്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചസ്ഥാല്  ഒകനസ്ഥാ രകണസ്ഥാ കകേസ്ഥാടനി രൂപ ഓകരസ്ഥാ വര്ഷവയ ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയസ്റ്റ്
ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  ബുദ്ധനിമുട്ടുമനില.  ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനിതഗന  മുനകേഗയ്യടുതസ്റ്റ്
അക്കസ്ഥാരവയ  ഗചെയ്യണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  അഭനിപ്രസ്ഥായഗപ്പടസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്   രജേനിസര്
ഗചെയകേയയ  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ഫനികസ്റ്റ്  ഗചെയകേയയ  കേത്വസ്ഥാളനിറനി  ഇയപ്രൂവസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാനുള
സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  ഗചെയകേയയ  കററസ്റ്റ്  എകനിബനിറസ്റ്റ്   ഗചെയകേയയ  ഗചെയനണസ്റ്റ്.  കററസ്റ്റ്
എന്തസ്ഥാഗണനള  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  വനിഷയയകൂടനി  അഡ്രൈസസ്റ്റ്  ഗചെയ്യഗപ്പടണയ.   സയസസ്ഥാനവയ
കകേന്ദ്രവയകൂടനി ആകലസ്ഥാചെനിച്ചസ്റ്റ്  ഇതരയ കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഇന്തവന പബനികേസ്റ്റ് ഗഹല്തസ്റ്റ്
സസ്ഥാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ് (ഗഎ.പനി.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.) അനുസരനിച്ചുള കററസ്റ്റ് ഫനികസ്റ്റ് ഗചെയഗകേസ്ഥാടുക്ക
ണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗസനടല് ആകസ്റ്റ് പസ്ഥാര്ലഗമനനില് ചെര്ച്ച ഗചെയ്തതസ്റ്റ്. ഓകരസ്ഥാ ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനനികലയയ
കേണ്സള്ടനിയഗസ്റ്റ് ഫസ്പീ,  ഗടസ്റ്റുകേളുഗട ഫസ്പീ എനനിവ നനിശ്ചയനിക്കണയ. ലസ്ഥാബുകേഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
ഇവനിഗട  സയസസ്ഥാരനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  നനിലവസ്ഥാരമനിലസ്ഥാതതുയ  ഉളതുമസ്ഥായ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
ലസ്ഥാബുകേളുണസ്റ്റ്.  ഒരസ്ഥാളുഗട  ബഡസ്റ്റ്   മൂനസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബനില്  ഗടസസ്റ്റ്  ഗചെയ്തസ്ഥാല്  മൂനസ്റ്റ്  റനിസള്ടസ്ഥായനിരനിക്കുയ
ലഭനിക്കുകേ.  അതനിനസ്ഥാല്  ആകേഗ്യുറസനി,  പ്രനിസനിഷന,  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന  എകേഗ്യുപ്ഗമനകേളുഗട
സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്, ഗടസസ്റ്റ് നടത്തുനവരുഗട കയസ്ഥാഗവത  എനനിവ ശദ്ധനിക്കണയ. നനസ്ഥായനി
പ്രവര്തനിക്കുന ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ലസ്ഥാബുകേളുണസ്റ്റ്. ആകരസ്ഥാഗവ കമഖല  വളഗര അപകേടകേരമസ്ഥായ
രസ്പീതനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്. ഒരുവശതസ്റ്റ് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ മസ്ഥാറങ്ങളുയ കനടങ്ങളുയ ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിഞ്ഞു.  എനസ്ഥാല്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാഗരയയ  ഇടതരക്കസ്ഥാഗരയയ  സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ
ചെനികേനിത്സ  അപ്രസ്ഥാപവമസ്ഥായനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഓകരസ്ഥാരുതര്ക്കുയ  ഓകരസ്ഥാ  സത്വപ്നങ്ങളുണസ്റ്റ്.
സലമനിലസ്ഥാതവനസ്റ്റ് ഇസൗ ഭൂമനിയനില് ഒരു തുണസ്റ്റ് ഭൂമനി ലഭനിക്കസ്ഥാന ആഗ്രഹമുണസ്ഥാകുയ. ഭൂമനി
ലഭനിക്കുകമസ്ഥാള്  നസ്ഥാലസ്റ്റ്  ചുമരുയ  കമല്ക്കൂരയമുള  അടച്ചുറപ്പുള  വസ്പീടസ്റ്റ്  കവണഗമന
ആഗ്രഹമുണസ്ഥാകുയ.  എലസ്ഥായ  ശരനിയസ്ഥാകുകമസ്ഥാഴസ്ഥായനിരനിക്കുയ വനിലഗനകപ്പസ്ഥാഗല  കണനിക്കഗപ്പടസ്ഥാത
അതനിഥനിയസ്ഥായനി മസ്ഥാരകേകരസ്ഥാഗയ ആ കുടുയബതനികലയസ്റ്റ് വരുനതസ്റ്റ്.  ആ തലമുറ മസ്ഥാതമല
അടുത  തലമുറകൂടനി  കേടഗക്കണനിയനിലസ്ഥാകുന  വനിധതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  പല  കരസ്ഥാഗങ്ങളുയ
എതനികച്ചരുനതസ്റ്റ്.  അകതസ്ഥാഗട  കുടുയബമസ്ഥാഗകേ  പ്രതനിസനനിയനിലസ്ഥാകുയ.  നമുഗക്കന്തസ്റ്റ്
സഹസ്ഥായയ  ഗചെയ്യസ്ഥാന  കേഴനിയഗമനയ  അവഗര  എങ്ങഗന  തസ്ഥാങ്ങനിനനിര്തസ്ഥാന  കേഴനിയഗമനയ
അവഗര എങ്ങഗന ചൂഷണയ ഗചെയ്യസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയഗമനയ ചെനിന്തനിക്കണയ.  ഒരസ്ഥാള്
മരണഗത മുഖസ്ഥാമുഖയ കേസ്ഥാണുന ദയനസ്പീയ അവസയനില് അവരുമസ്ഥായനി പ്രവര്തനിക്കുനവഗര
നനിയനനിക്കസ്ഥാന ഒരു ഗവല്ഗഫയര് കസറനിനസ്റ്റ്  എങ്ങഗന കേഴനിയഗമന പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട
കചെസ്ഥാദവയകൂടനി  നമ്മുഗട മുനനിലണസ്റ്റ്.   നമുക്കസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന കേഴനിയന എലസ്ഥാ കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ
ഗചെയകേയയ കേര്ക്കശമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടുകേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയ കവണയ. നല രസ്പീതനിയനില്
പ്രവര്തനിക്കുന സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മുകനസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന കേഴനിയനകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ അനനിയനനിതമസ്ഥായനി
ചൂഷണയ  നടത്തുനവഗര  നനിലയനനിര്തസ്ഥാന  ഗവണ്ഗമനയ  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുമുഗണനസ്റ്റ്
കബസ്ഥാധവഗപ്പടുത്തുന മഹതസ്ഥായ  ലകവയ ഇസൗ നനിയമയ നടപ്പനിലസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്  നമ്മുഗട
മനസനിലണസ്ഥാകേണഗമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണ്ടുയ  ബനില്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ്  അയയണഗമന
പ്രകമയയ  അവതരനിപ്പനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുയ നനിര്ത്തുന.
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ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനിക്കുകവണനി  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഗകേ  .    വനിജേയന:  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ
ആകരസ്ഥാഗവ  വകുപ്പുമനനി  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പനിച്ചനിട്ടുള  2017-ഗല  കകേരള
കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങള്  (രജേനികസ്ട്രേഷനുയ നനിയനണവയ)  ബനില്  കകേരളതനിഗല
ചെനികേനിത്സസ്ഥാരയഗതസ്റ്റ്  വനിപവകേരമസ്ഥായ  ഒരു  മസ്ഥാറയ  സൃഷനിക്കസ്ഥാനുതകുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ
സര്ക്കസ്ഥാര്  നസ്ഥാലസ്റ്റ്  മനിഷന  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചസ്റ്റ്  അതനിഗന  പ്രവര്തനങ്ങളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാട്ടു
കപസ്ഥാകുനതനില്  ഏറവയ  ഉസൗനല്  നല്കേനിയനിട്ടുള  ഒരു  രയഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ
രയഗഗത 'ആര്ദയ' പദ്ധതനി.  ഇവനിഗട  സയസസ്ഥാരനിച്ചവഗരസ്ഥാഗക്ക സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല
നമുകക്കറവയ  നല  ചെനികേനിത്സ  ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതനികേളനില്  നനിനസ്ഥാഗണന
കേസ്ഥാരവതനില്  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  തര്ക്കവമനില.  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേസ്റ്റ്  മുതല്  തസ്ഥാഗഴയള
ആശുപതനി  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്വഗര   പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്  നമുക്കസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കുയ.  തസ്ഥാഗഴതടനിഗല  ആശുപതനികേള്  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രങ്ങളസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  പ്രസ്ഥാകദശനികേ  ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ്   ആ  പ്രകദശഗത
കുടുയബങ്ങള്,  കരസ്ഥാഗനികേള്  എനനിവഗര  അറനിയസ്ഥാവന  രസ്പീതനിയനികലയസ്റ്റ്  മസ്ഥാറുകേയയ
പസ്ഥാരമരവമസ്ഥായനി  ആ കുടുയബവമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട പ്രശ്നങ്ങള് മനസനിലസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്
അവഗര  ചെനികേനിത്സനിക്കുന  ഒരു  സയവനിധസ്ഥാനതനികലയസ്റ്റ്  വരനികേയമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   കനരഗത
നമ്മുഗട നസ്ഥാടനിഗലസ്ഥാഗക്ക ഫനിസനിഷവനമസ്ഥാരുണസ്ഥായനിരുന.  ഇതുകപസ്ഥാഗല ഗസഷവലനിസ്റ്റുകേഗളസ്ഥാനയ
തഗന ഉണസ്ഥായനിരുനനില.   അവര്  കരസ്ഥാഗനിഗയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്   ചെനികേനിത്സനിക്കുകേവഴനി
ഫലപ്രദമസ്ഥായ ചെനികേനിത്സസ്ഥാ സയവനിധസ്ഥാനയ ലഭനിച്ചു.  കേസ്ഥാലയ മസ്ഥാറനി,  എലസ്ഥാ കരസ്ഥാഗതനിനുയ
വനിവനിധ  ഗസഷവലനിസസ്റ്റ്  സയവനിധസ്ഥാനയ  വരനികേയയ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്
മസ്ഥാറുകേയയ ഗചെയ്തകപ്പസ്ഥാള് കൂണുകപസ്ഥാഗല ആശുപതനികേളുയ കനിനനിക്കല് സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുയ
ഉയരുന   സസ്ഥാഹചെരവയ  വന.  ഏറവയ  കൂടുതല്  ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനതസ്റ്റ്
മനുഷവരനിലൂഗടയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  കേണ്ടുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിഗല പണമുള വലനിയ മുതലസ്ഥാളനിമസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇനസ്റ്റ്  ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  രയഗകതയസ്റ്റ്  കേടനവനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കനരഗത  ഒരു  കസവന  മസ്ഥാര്ഗ്ഗഗമന
നനിലയസ്ഥാണസ്റ്റ്  അകലസ്ഥാപ്പതനി,  ആയര്കവ്വദ,  കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാ  കമഖലകേളുയ  ആ  രയഗഗത
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ ഇതനിഗന  കേണനിരുനതസ്റ്റ്. എനസ്ഥാല്  ഇനസ്റ്റ് അതുമസ്ഥാറനി, ഏറവയ കൂടുതല്
ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന കേഴനിയന ഒരു വവസ്ഥാവസസ്ഥായനികേ കമഖലയസ്ഥാക്കനി ഇതനിഗന മസ്ഥാറകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗചെയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്. ഇവനിഗട കനരഗത ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ വനി. ഡനി. സതസ്പീശന സൂചെനിപ്പനിച്ചതു
കപസ്ഥാഗല ഒരു വലനിയ മസ്ഥാറമസ്ഥാണസ്റ്റ്  സമൂഹതനിലണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ് നഗരതനില്
ഗകേസ്ഥാടുവളനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് കനരഗത ഏറവയ കൂടുതല് സത്വര്ണ്ണക്കടകേളുണസ്ഥായനിരുനഗതങനില് ഇനസ്റ്റ്
കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  നഗരതനില്  ഏറവയ വലനിയ കലസ്ഥാഡ്ജേസ്റ്റ്  സയവനിധസ്ഥാനയ കേഴനിഞസ്ഥാല്
കേസ്ഥാണസ്ഥാവനതസ്റ്റ്  ആശുപതനി  ഗകേടനിടങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  'കേലവസ്ഥാണയ  കേഴനിഞസ്റ്റ്  ഗര്ഭനിണനിയസ്ഥായസ്ഥാല് 9
മസ്ഥാസയ  കേഴനിഞസ്റ്റ്  കുടനികയയയ  ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചുകപസ്ഥാകേസ്ഥായ'  എന  നനിലയനിലള  ആശുപതനി
അവനിഗട  വനനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മനുഷവരുഗട  മനസനിലയ  കുടുയബ  ജേസ്പീവനിതതനിലയ
വവക്തനികേളനിലയ സമൂഹതനിലയ വരുകതണ ഒരു മസ്ഥാറമസ്ഥാണസ്റ്റ്   ഗര്ഭയ  ഒരു കരസ്ഥാഗമല
എനളതസ്റ്റ്.  പഗക  നമ്മള്  ആശുപതനിയനികലയസ്റ്റ്  എത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ഇത
രൂപയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  അവര്  പരസവയ  ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സസ്ഥായസ്കൈസ്ഥാരനികേ  പസ്ഥാരമരവമുള   കകേരളതനില്
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വന ഒരു മസ്ഥാറമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  ഇഗതങ്ങഗന തടയസ്ഥാന കേഴനിയയ; ആദവയ നമ്മുഗട മനസനിഗന
മസ്ഥാറനിഗയടുക്കസ്ഥാനുള  ശമയ  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  നടതണയ.  'ഗര്ഭയ'  അഗലങനില്
'പ്രസവയ'  എനപറയനതസ്റ്റ്  ഒരു  കരസ്ഥാഗമല.   പഗക  അഗതസ്ഥാരു  കരസ്ഥാഗമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്
കതസ്ഥാനനിക്കുന  പരസവയ  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  ഇതരയ  ആശുപതനി  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുണസ്ഥാക്കനി,
പഞനകത  സസൗകേരവങ്ങള്  സൃഷനിച്ചസ്റ്റ്  അവനിഗട  കേനിടക്കസ്ഥാനുള  സസൗകേരവഗമസ്ഥാരു
ക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരു  കുടനി  വസ്പീടനിലയ  നസ്ഥാടനിനപുറങ്ങളനിലള  യസ്ഥാതസ്ഥാവഴനികേളനിലൂഗടയയ
അമ്മയഗട വയറനില് വളര്നവരുകമസ്ഥാഴുണസ്ഥാകുന ഒരു മസ്ഥാനസനികേ നനിലയല,  നസ്ഥാലസ്റ്റ്
ചുവരുകേള്ക്കുളനില്നനിനസ്റ്റ്  ആ കുടനിക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്   ഒരു വസ്തുതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇതുകപസ്ഥാഗലയസ്ഥാണസ്റ്റ്  എലസ്ഥാ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാ  കമഖലകേളുയ  ഇനസ്റ്റ്  ഉയര്നവനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   കേസ്ഥാനസര്
കരസ്ഥാഗവമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് ഗമഡനിക്കല് എഥനികസ്റ്റ്  ഇലസ്ഥാത ഒരു സസ്ഥാഹചെരവതനികലയസ്റ്റ്
വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ  ഗഡപകടനി  സസ്പീക്കര്  വനി.  ശശനി,  കേഴനിഞ  നനിയമസഭയനില്
അനഗത മുഖവമനനിയഗടയയ ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പുമനനിയഗടയയ മുമനില്  തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്
ഒരു ആശുപതനിയനില് മരനിക്കുഗമനസ്റ്റ്  നനിര്ണ്ണയനിക്കഗപ്പട ഒരു കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്  2.5  ലകയ
രൂപയഗട മരുനസ്റ്റ് എഴുതനിഗക്കസ്ഥാടുത  വനിഷയയ  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  രണസ്റ്റ് ദനിവസയ കേഴനിഞസ്റ്റ്
കരസ്ഥാഗനി  മരനിച്ചു.  2.5  ലകയ  രൂപയഗട  മരുനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഴുതനിഗക്കസ്ഥാടുതതസ്റ്റ്.  പല
ആശുപതനികേളനിലയ  ചെനികേനിത്സകേളുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  ഇങ്ങഗന
ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവഗര കേവസ്ഥാനവസ്ഥാസസ്റ്റ് ഗചെയനതസ്റ്റ് മരുനസ്റ്റ് കേമനനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതനിഗന
അടനിസസ്ഥാനതനില് പുതനിയ മരുനകേള് കരസ്ഥാഗനികേളുഗടകമല് പരസ്പീകനിക്കുന സനിതനി
സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് വനനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കരസ്ഥാഗനിയഗട   മകേകനസ്ഥാകടസ്ഥാ മകേകളസ്ഥാകടസ്ഥാ അടുത
ബന്ധുക്കകളസ്ഥാകടസ്ഥാ  ആ  മരുനകൂടനി  നല്കേനിയസ്ഥാല്  എങ്ങഗനഗയങനിലയ  അച്ഛേകനകയസ്ഥാ
അമ്മകയകയസ്ഥാ ബന്ധുവനികനകയസ്ഥാ രകഗപ്പടുതസ്ഥാന കേഴനിയഗമനസ്റ്റ് പറഞസ്ഥാല് അവരതസ്റ്റ്
ഗചെയ്യസ്ഥാന  നനിര്ബനനിതരസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്ഥായനി  നസ്ഥാടനില്  ജേനകേസ്പീയ  കേമ്മനിറനികേള്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  പണയ  സത്വരൂപനിച്ചസ്റ്റ്  എങ്ങഗനഗയങനിലയ  എതനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള  പരനിശമയ
നടത്തുന.  ഇതരയ പരസ്പീകണങ്ങള് നടത്തുനതസ്റ്റ് ഗമഡനിക്കല് എഥനികനിഗനതനിരസ്ഥായള ഒരു
പ്രവര്തനയ നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് നടക്കുനഗവനളതനിഗന ഗതളനിവസ്ഥാണതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  വനി.
ശശനി  അവതരനിപ്പനിച്ച  വനിഷയതനിനകമല്  എന്തസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായനി  എനസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയനില,
മരുനനിഗന തുകേ റസ്പീ-ഇയകബഴസ്റ്റ്  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കണഗമനസ്ഥായനിരുന അനസ്റ്റ്  ആവശവ
ഗപ്പടനിരുനതസ്റ്റ്. സസ്ഥാന്ദര്ഭനികേമസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന അതസ്റ്റ് ഓര്ത്തുകപസ്ഥായതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വനിവനിധങ്ങളസ്ഥായ
കമഖലകേളുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിക്കുകമസ്ഥാള്  വനിട്ടുകപസ്ഥായ  ഒനസ്റ്റ്  ഫനിസനികയസ്ഥാ
ഗതറസ്ഥാപ്പനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഫനിസനികയസ്ഥാ ഗതറസ്ഥാപ്പനി വനിവനിധ കമഖലകേളനിലണസ്റ്റ്. കനരഗത ഇവനിഗട
പറഞ  ഒകേകകപഷണല്  ഗതറസ്ഥാപ്പനിയള്ഗപ്പഗട  കേളരനി,  കയസ്ഥാഗ  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ  പസ്ഥാരമരവ
ചെനികേനിത്സയമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട്ടുള  ചെനികേനിത്സകേളനിഗലലസ്ഥായതഗന  പുതനിയ  കേളനസ്ഥാണയങ്ങള്
കേടനവനനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ആയര്കവ്വദ  രയഗതസ്റ്റ്  ഫനിസനികയസ്ഥാ  ഗതറസ്ഥാപ്പനിയമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  പുതനിയ പരസവങ്ങള് ടനി.വനി.-യനില് കേസ്ഥാണുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ചെനില യനങ്ങള്
വസ്ഥാങ്ങനി  കേറക്കനിയസ്ഥാല്  കവദന  മസ്ഥാറുയ  എനപറയന  ചെനികേനിത്സ  ഇനസ്റ്റ്  ആയര്കവ്വദതനിഗന
കപരനില് നടതസ്ഥാന സനദ്ധരസ്ഥായനി വരുന ഒരു സസ്ഥാഹചെരവമുണസ്റ്റ്.
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കഡസ്ഥാ  .   എന  .   ജേയരസ്ഥാജേസ്റ്റ്: സര്,  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിച്ച  ഒരു  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവയ,
എഗന  നസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഫനിസനികയസ്ഥാ  ഗതറസ്ഥാപ്പനിയമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  കേളരനി  ചെനികേനിത്സയള
സലമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവനിഗട ഒഗടഗറ കേളരനികേളുണസ്റ്റ്.  പഗക  പല സലങ്ങളനിലയ കേളരനി
ഗുരുക്കള്  എനപറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്   പുതനിയ  കബസ്ഥാര്ഡുകേള്  വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   കേളരനി  ചെനികേനിത്സ
ദസ്പീര്ഘകേസ്ഥാലയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനി പഠനിഗച്ചടുകക്കണ പസ്ഥാരമരവമസ്ഥായനി  സനിദ്ധനിച്ചനിട്ടുള
അറനിവനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  'കനിക്കറസ്റ്റ്  എല്കബസ്ഥാ'  എന  ഒരു  അസുഖമുണസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളുഗട  നസ്ഥാടനില്  ചെനികേനിത്സനിച്ചസ്റ്റ്  കഭദമസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേഴനിയന  ഒരു  കരസ്ഥാഗമസ്ഥാണതസ്റ്റ്.
അകലസ്ഥാപ്പതനിയനില്കപ്പസ്ഥാലയ  ഇതനിനസ്റ്റ്  കൃതവമസ്ഥായ  ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനഗണനസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനനനില.
പഗക അതസ്റ്റ് പലകപ്പസ്ഥാഴുയ അകലസ്ഥാപ്പതനി അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാറനില.  ഞസ്ഥാന സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്,
നനിയനണയ  വരുകമസ്ഥാള്  വലയകേത്തുള  വലനിയ  മസ്പീനുകേഗളലസ്ഥായ  ചെസ്ഥാടനികപ്പസ്ഥാകുയ.
പരമരസ്ഥാഗതമസ്ഥായനി കേളരനി ചെനികേനിത്സകപസ്ഥാലള പസ്ഥാരമരവ അറനിവകേള് വച്ചുപുലര്തനി
അതനിഗന  വളഗര  ആത്മസമര്പ്പണകതസ്ഥാഗട  കേസ്ഥാണുന  ഒരു  വലനിയ  വനിഭസ്ഥാഗയ  ആളുകേളുണസ്റ്റ്,
അങ്ങഗനയളവര് വടകേരയനിഗലസ്ഥാഗക്കതഗനയഗണനസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കതസ്ഥാനന.  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ
അവഗര  സയരകനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുള  ഒരു  സയവനിധസ്ഥാനയ  ഇക്കസ്ഥാരവതനിലണസ്ഥാകേണയ.  നമ്മുഗട
പസ്ഥാരമരവമസ്ഥായ അറനിവകേള് ചെനികേനിത്സസ്ഥാ രയഗതസ്ഥാഗണങനിലയ  നനിലനനിര്തനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്
കപസ്ഥാകുകേ എനളതസ്റ്റ് വളഗര പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മള് കനരനിടുന ഏറവയ
വലനിയ ദരന്തങ്ങളനിഗലസ്ഥാനസ്റ്റ് അതരയ പസ്ഥാരമരവ അറനിവകേഗള വനിസ്മരനിച്ചുഗവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
വടകേരകപസ്ഥാലള ഒരു പ്രകദശത്തുനനിനസ്റ്റ് കേടനവരുന ഒരു ജേനപ്രതനിനനിധനി എനള
നനിലയനില് കേളരനി  ചെനികേനിത്സഗയ നനിലനനിര്തനിഗക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള ഒരു ശമയകൂടനി
ഇതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഉണസ്ഥാകകേണതകല എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് എഗന കചെസ്ഥാദവയ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഗകേ  .    വനിജേയന:  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ഗമമര് സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല
കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്,  ഗപസ്ഥാതുകവ മലബസ്ഥാര് കമഖലയനില് ആകരസ്ഥാഗവ   സയരകണതനിനസ്റ്റ്
കേളരനിയനില് ചെനികേനിത്സയണസ്റ്റ്.  ഇവനിടഗത പ്രശ്നയ,  കരസ്ഥാഗനികേളുഗട എണ്ണയ കൂടുകമസ്ഥാള്
ആകരസ്ഥാഗവയ  നനിലനനിര്ത്തുകേ  എനതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  പസ്ഥാരമരവമസ്ഥായനി  എലസ്ഥാ
വര്ഷവയ കേളരനി അഭവസനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്.  അതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഉണസ്ഥാകുന ഒടനിവകേളുയ
ചെതവകേളുയ  എണ്ണ,  കുഴമസ്റ്റ്  എനനിവഗയസ്ഥാഗക്ക  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാനുള
സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുയ അവര്ക്കറനിയസ്ഥാമസ്ഥായനിരുന. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   ഗകേ  .   നസ്ഥാണു: സര്,  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ്  പണസ്റ്റ്  നസ്ഥാഗ്ജേനി  ഫടസ്റ്റ് കബസ്ഥാള്
ഉണസ്ഥായനിരുന കേസ്ഥാലതസ്റ്റ് കേല്ക്കടയനില്നനിനസ്റ്റ്  വരുന പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേളനിക്കസ്ഥാരടക്കയ
കേളനിച്ചസ്റ്റ്  എലസ്റ്റ് ല  ഗപസ്ഥാടനിയസ്ഥാല് ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് കപസ്ഥായനി  ശസകനിയ നടതനി
ശരനിയസ്ഥാക്കുനതനികനക്കസ്ഥാളുയ   കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടുള പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേളരനി  ഗുരുക്കനസ്ഥാരുഗട
അടുതസ്ഥായനിരുന  ചെനികേനിത്സ  കതടനിയനിരുനതസ്റ്റ്  എനള  കേസ്ഥാരവയ  നമ്മള്  മറന.
അകലസ്ഥാപ്പതനി വളഗര ചുരുക്കമസ്ഥായനിരുന സമയതസ്റ്റ് പനനി വനസ്ഥാല് ചെനികേനിത്സനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്
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നസ്ഥാടനിഗല  വനിവനിധ  ഭസ്ഥാഗങ്ങളനിലണസ്ഥായനിരുന ആയര്കവ്വദ  നസ്ഥാട്ടുശവദവനസ്ഥാരസ്ഥായനിരുന.
ഇനസ്റ്റ്  നമ്മള്  ആയര്കവ്വദഗത  മറന.  ഇവനിഗട  ലകകേണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ  ഗചെലവസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്
സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  പഴയ നസ്ഥാട്ടുശവദവവയ  കഡസ്ഥാ.  എന.  ജേയരസ്ഥാജേസ്റ്റ്  പറഞതു
കപസ്ഥാഗല  കേളരനിയനിലൂഗട  ശരസ്പീരയ  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതുഗമലസ്ഥായ  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിലണസ്ഥായനിരുന.
ഇഗതലസ്ഥായ  മറനനിടസ്റ്റ്  അകലസ്ഥാപ്പതനിയഗട  കപരനില്  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ  ഗകേസ്ഥാള
ലസ്ഥാഭയ എടുക്കുനതനിഗന സയബനനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവനിഗട പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായയ ചെര്ച്ച ഗചെയനതസ്റ്റ്.
കകേരളതനിഗന  തനതസ്ഥായ  ആയര്കവ്വദഗത  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  ഇസൗ  കേസ്ഥാലഘടതനില്
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  നമ്മഗളന്തുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗസൗരവമസ്ഥായനി  ആകലസ്ഥാചെനിക്കുനനിഗലന
പ്രശ്നയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട അയഗയ പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ഗകേ  .   വനിജേയന: സര്, ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ സനി. ഗകേ. നസ്ഥാണു സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്
നമ്മുഗട നസ്ഥാടനിഗല പരമരസ്ഥാഗതമസ്ഥായ  ഇതരയ ചെനികേനിത്സസ്ഥാ സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള് കരസ്ഥാഗഗത അല
ചെനികേനിത്സനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്,  പകേരയ  ശരസ്പീരതനിഗല  കരസ്ഥാഗതനിഗന  അവസഗയ  തടയകേഗയന
ലകവയവച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  ശരസ്പീരതനിഗന  ആകരസ്ഥാഗവയ  സയരകനിക്കസ്ഥാനകവണനി  കേഴനിഞകേസ്ഥാല
ശവദവശസ്ഥാസ രയഗതസ്റ്റ് ആയര്കവ്വദവയ കേളരനിയഗമസ്ഥാഗക്ക  ഗചെയ്തനിരുനതസ്റ്റ് എനതസ്ഥാണസ്റ്റ്
യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവയ.  അതനിനനുസൃതമസ്ഥായനി ഒരുവര്ഷതനില്  30  അഗലങനില്  40  ദനിവസയ
ശരസ്പീരഗത  ചെനിടഗപ്പടുത്തുകേയയ  ഒരു  വര്ഷകതയള  ആകയസ്ഥാധനകേലയനിലൂഗട   ആകരസ്ഥാഗവയ
സയരകനിക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  കേളരനിയനിലൂഗട  ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്.  അകലസ്ഥാപ്പതനി
ചെനികേനിത്സയമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് ഓര്കതസ്ഥാ കഡസ്ഥാകഗറ കേണസ്റ്റ് പസ്ഥാസറനിടസ്റ്റ് അതനിനുകശഷയ
ശകേ വളഞ ഒരു കരസ്ഥാഗനി കേളരനി ഗുരുക്കളുഗട അടുഗതതനിക്കഴനിഞസ്ഥാല് അകദ്ദേഹയ
ആ കേയഗട എലസ്റ്റ് ല ഗപസ്ഥാടനിക്കുകേയയ എനനിടസ്റ്റ് ശകേ കനഗരയസ്ഥാക്കുകേയയ ഗചെയന സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുയ
കേസ്ഥാണസ്ഥാന കേഴനിയയ.  ഒരു എകസ്റ്റ്കറ കപസ്ഥാലയ എടുക്കസ്ഥാഗത അതസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥാന കേഴനിയഗമനസ്റ്റ്
അതകയഗറ  പ്രസ്ഥാഗത്ഭവയ  ഗതളനിയനിച്ചവരസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവര്.  എനസ്ഥാല്  ഞസ്ഥാന  കനരഗത
സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  വര്തമസ്ഥാനകേസ്ഥാല  സസ്ഥാഹചെരവതനിഗല  പണതനികനസ്ഥാടുള
അമനിതമസ്ഥായ തസ്ഥാല്പ്പരവതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് ഈ രയഗകതയസ്റ്റ് മുതലസ്ഥാളനിമസ്ഥാര്
കേടനവനകപ്പസ്ഥാള്  മനുഷവജേസ്പീവനുയ  മനുഷവകനസ്ഥാടുള  കസ്നേഹതനിനുമല  അവര്ക്കസ്റ്റ്
തസ്ഥാല്പ്പരവയ.  ഒരസ്ഥാഗള  കേനിടനിയസ്ഥാല്  എത  പണയ  അവരനില്നനിനസ്റ്റ്  കേവര്ഗനടുക്കസ്ഥാഗമനതനിഗന
അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് ഐ.സനി.യ. ആയസ്ഥാലയ ഗവനനികലററസ്ഥായസ്ഥാലയ ഇതരയ ഗടസ്റ്റുകേളനികലയയ
മറയ  കേടനകപസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്. കനരഗത ഇഗതസ്ഥാഗക്ക കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് ഫനിസനിഷവന എന
നനിലയസ്റ്റ്  ചെനികേനിത്സനിക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായനിരുനഗതങനില്  അതനില്നനിനയ
കനഗര തനിരനിച്ചുകപസ്ഥാക്കസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഉണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  ആര്ദയ പദ്ധതനിയനിലൂഗട
നമ്മുഗട  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രയ  എന  നനിലയസ്റ്റ്  അതനിഗനസ്ഥാരു  മസ്ഥാറയ  ഉണസ്ഥാക്കനിഗയടുക്കസ്ഥാന
കേഴനിയഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന പ്രതസ്പീക.  ചെനികേനിത്സസ്ഥാരയഗയ  ഇനസ്റ്റ്  മരുനസ്റ്റ്  കേമനനികേള്ക്കസ്റ്റ്
വനികധയഗപ്പടുന നനിലയനികലയസ്ഥാണസ്റ്റ്  മസ്ഥാറുനതസ്റ്റ്.  കനരഗത  ഇവനിഗട  'ഫസ്ഥായ  ഡനി'-ഗയ
കുറനിച്ചസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയണസ്ഥായനി. ഒരസ്ഥാള്ക്കസ്റ്റ് എഗന്തലസ്ഥായ കരസ്ഥാഗങ്ങളുഗണനസ്റ്റ് കേസ്ഥാണസ്ഥാഗത
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മരുനകേള് കുറനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കുകമസ്ഥാള് ഉണസ്ഥാകുന ഒകടഗറ അസുഖങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ്
ഗവലവനിളനിയസ്ഥായനി ഉയര്നവരുനതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  'ഫസ്ഥായ ഡനി'  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന നനില വരണയ.
അതസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാത നനില വരുനതനിനസ്റ്റ് കേസ്ഥാരണയ വനിവനിധങ്ങളസ്ഥായ വലനിയ മരുനസ്റ്റ്
കേമനനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജകേളുയ മറചെനില സത്വകേസ്ഥാരവ ആശുപതനി
കേളുമുള്ഗപ്പഗട 'ഫസ്ഥായ  ഡനി'  കേഴനിഞ  ആളുകേള്  ഇതരയ  ചെനികേനിത്സ  നടത്തുകമസ്ഥാള്
മരുനനിഗന കേത്വസ്ഥാളനിറനി പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കണയ. അഗലങനില് അതസ്റ്റ്
ശരസ്പീരതനില് എങ്ങഗന പ്രകയസ്ഥാഗനിക്കുഗമനതനിഗനക്കുറനിച്ചുയ അതനിലള കചെരുവകേകേഗള
കുറനിച്ചുയ മനസനിലസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള സയവനിധസ്ഥാനയ ഉണസ്ഥാകകേണതുണസ്റ്റ്. കേമനനികേള്
മരുനകേളനിറക്കുകമസ്ഥാള് നമുക്കസ്റ്റ് അതനിഗന പരനികശസ്ഥാധന നടതസ്ഥാനുള സയവനിധസ്ഥാനയ
വളഗര കുറവസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിച്ചുവരുകമസ്ഥാകഴയയ ആ ബസ്ഥാച്ചസ്റ്റ് മസ്ഥാറുകേയയ പുതനിയ
കപരനില് ബസ്ഥാച്ചുകേള് ഇറങ്ങുകേയയ ഗചെയയ.  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഗണനയനില് വകരണ ഒരു പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
കസസ്ഥാഷവല്മസ്പീഡനിയയനിഗലസ്ഥാഗക്ക  പസ്ഥാരഗസറകമസ്ഥാള്  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്ഥാലണസ്ഥാകുന  പ്രശ്നങ്ങഗള
കുറനിച്ചസ്റ്റ് ഭസ്പീകേരമസ്ഥായ വസ്ഥാര്തകേള് വനഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള് ഗഡങനിപ്പനനി
വരുന ഒരസ്ഥാളനിനസ്റ്റ് ആഗകേയള ചെനികേനിത്സ എനപറയനതസ്റ്റ് രണ്ടുദനിവസഗത പസ്ഥാരഗസറകമസ്ഥാളനിഗന
ഉപകയസ്ഥാഗതനിനുകശഷയ പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ വനിശമമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുണസ്ഥാക്കുന പ്രശ്നങ്ങഗളഗന്തസ്ഥാഗക്കയസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള ഒരു ജേനകേസ്പീയ  അവകബസ്ഥാധവയ  അതനിഗന
കേത്വസ്ഥാളനിറനി  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനവയ  ഉണസ്ഥാകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ആശുപതനികേളനില്നനിനസ്റ്റ്  പസ്ഥാരഗസറകമസ്ഥാള്  കുറഞ  വനിലയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  കേഴനിയയ.
അതസ്റ്റ് ഗമഡനിക്കല് കഷസ്ഥാപ്പനില്നനിനസ്റ്റ് വനിവനിധങ്ങളസ്ഥായ കപരുകേളനില്  വനിലകൂടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്
വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന  കേഴനിയനതസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേള്  ഫസ്ഥാര്മസനികേള്  നടത്തുനണസ്റ്റ്.
എനസ്ഥാല്  ഈ  ഫസ്ഥാര്മസനികേളനില്  ഫസ്ഥാര്മസനിസനില.  ഒകടഗറ  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനിഗല
ഫസ്ഥാര്മസനികേളനില്  ഗഫയനിയ  ഗചെയവച്ചനിട്ടുള  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  കുഗറ  ആശുപതനികേളനില്
കപസ്ഥാകുന ഫസ്ഥാര്മസനിസനിഗന കപരസ്ഥാണുളതസ്റ്റ് എനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവയ.  എനസ്ഥാല്
ഫസ്ഥാര്മസനിസനിലസ്ഥാഗത ഒരു ഗമഡനിക്കല് കഷസ്ഥാപ്പുയ നടതസ്ഥാന പസ്ഥാടനില. ഫസ്ഥാര്മസനിസനിലസ്ഥാഗതയസ്ഥാണസ്റ്റ്
സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേളനിഗല  ഫസ്ഥാര്മസനികേഗളലസ്ഥായ  പ്രവര്തനിക്കുനഗതനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്. 

അതുകപസ്ഥാഗല ഇനഷത്വറനസനിഗന കേസ്ഥാരവയ  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന ഇവനിഗട
സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയണസ്ഥായനി. നമ്മുഗട ആശുപതനികേളനില് ഇകപ്പസ്ഥാഴുഗളസ്ഥാരു  സസൗകേരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ശവ. പദ്ധതനി.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  വനിവനിധ  ആശുപതനികേള്  അതസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനനില.
മസ്ഥാതമല ആ സയവനിധസ്ഥാനയ വനകപ്പസ്ഥാള് ബനിലനിഗന അളവ്  വലനിയകതസ്ഥാതനില് കൂടുകേയയ
ഗചെയ.  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഗലങനില്കപ്പസ്ഥാലയ  അതനിഗനസ്ഥാരു  നനിലപസ്ഥാടസ്റ്റ്  ഉയര്നവകരണതുണസ്റ്റ്.
ആശുപതനികേളുഗട  പരനിസരതസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  കനിനനിക്കുകേള്  മുഴുവനുയ  പ്രവ ര്തനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അവനിഗട  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുന  റനിസല്ടസ്റ്റ്  കുറമറതസ്ഥാകണസ്ഥാ  എനസ്റ്റ്  ഒരനിക്കലയ  നമുക്കസ്റ്റ്
അറനിയസ്ഥാന കേഴനിയനില.   ജേനിലകേളനില് വനിവനിധ  ഗടസ്റ്റുകേള് നടത്തുകമസ്ഥാള് ആ ഗടസസ്റ്റ്
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റനിസല്ട്ടുകേള്  പരനികശസ്ഥാധനയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  അകത  സമയയതഗന  ഗസര്വ്വറനിഗന
സഹസ്ഥായകതസ്ഥാഗട ജേനിലസ്ഥാ കകേന്ദ്രതനില് എതനിക്കുനതനിനുള നനില വരണയ. അതനിഗന
അടനിസസ്ഥാനതനില്  എയ്ഡ്സസ്റ്റ്,  അതുകപസ്ഥാലള  മറ  പല  കരസ്ഥാഗങ്ങള്  എനനിവ  ഉഗണനസ്റ്റ്
ആധനികേസ്ഥാരനികേമസ്ഥായനി  ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  അറനിയസ്ഥാന  കേഴനിയയ.  അതനിഗനഗയസ്ഥാരു  കരഖ
നമുക്കസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാക്കനിഗയടുക്കസ്ഥാന  കേഴനിയയ.  എനസ്ഥാല്  ഗടസ്റ്റുകേളനില്  എയ്ഡ്സസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനി
അലസ്ഥാഗതസ്ഥാരസ്ഥാള്ക്കസ്റ്റ്  എയ് ഡ്സസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  റനിസല്ടസ്റ്റ്  വനതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില്
ആ വവക്തനിക്കസ്റ്റ് പുറതനിറങ്ങനി നടക്കസ്ഥാന കേഴനിയസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരവമുണസ്ഥായനി.  ഇതരയ
ലസ്ഥാബുകേളനില്നനിനസ്റ്റ് ഗടസസ്റ്റ് റനിസല്ടസ്റ്റ് തത്സമയയ  ഒരു ഗസര്വ്വറനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് ജേനിലസ്ഥാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സൂകനിക്കസ്ഥാനുള  സസൗകേരവയകൂടനി  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഉയര്ന
വകരണതുണസ്റ്റ്.  അകപ്പസ്ഥാള് കുറമറരസ്പീതനിയനില് ഗടസ്റ്റുകേള് നടക്കുനഗവനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
കരസ്ഥാഗനികേള്ഗക്കസ്ഥാരു ധസ്ഥാരണയണസ്ഥാകുയ.

ശസ്പീമതനി പനി  .   അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി: സര്, അങ്ങസ്റ്റ് ഇവനിഗട ലസ്ഥാബനിഗന കേത്വസ്ഥാളനിറനിഗയ
പറനിയസ്ഥാണകലസ്ഥാ  സയസസ്ഥാരനിച്ചതസ്റ്റ്.  ലസ്ഥാബുകേളനില്നനിനള  റനിസല്ടസ്റ്റ്  പലതസ്ഥായനി  വരുനഗവന
യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവയ  നമ്മള്  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ  കേസ്ഥാണുനണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  ഗടകസ്പീഷവനമസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്
ഇതുകപസ്ഥാലള  കമഖലകേളനില്  വര്ക്കസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാനുള  കേഴനിവകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  ഗടസസ്റ്റ്
നടത്തുകേകയസ്ഥാ അഗലങനില് മൂനമസ്ഥാസയ ഗടയനിനനിയഗസ്റ്റ് നല്കുകേകയസ്ഥാ ഗചെകയ്യണതകല?

ശസ്പീ  .    ഗകേ  .    ആനസലന  :  സര്,  മൂനവര്ഷതനിനുമുമസ്റ്റ് വനിഴനിഞതനിനടുതസ്റ്റ്
ഒരു സത്വകേസ്ഥാരവ  ലസ്ഥാബനില്  പടനിയഗടയയ  കകേസ്ഥാഴനിയഗടയയ  രക്തയ ഗകേസ്ഥാണ്ടുഗകേസ്ഥാടുതനിടസ്റ്റ്
മനുഷവഗന കപരുയ വയസ്സുയ പറഞസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാളകസ്ട്രേസ്ഥാളുയ ഷഗറുയ പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  റനിസല്ടസ്റ്റ്
ആവശവഗപ്പട്ടു.  അവനിഗടനനിനസ്റ്റ്  കൃതവമസ്ഥായ  റനിസല്ടസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുത്തു.  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിഗല
ലസ്ഥാബുകേള്  മനിക്കവസ്ഥാറുയ  ശരസ്ഥാശരനി  കേണക്കുവച്ചസ്റ്റ്  റനിസല്ടസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന  രൂപതനികലയസ്ഥാണസ്റ്റ്
കപസ്ഥായനിഗക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  അപകേടകേരമസ്ഥായ  ഒരവസയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   കേര്ശനമസ്ഥാഗയസ്ഥാരു
നനിയമയ ഇതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് ഉണസ്ഥാകകേണതുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഗകേ  .    വനിജേയന:  സര്,  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിനപുറങ്ങളനിലള  ഇതരയ
കനിനനിക്കുകേളുഗട  കപസ്ഥാരസ്ഥായയസ്ഥാണസ്റ്റ്  അയഗയ  സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്.  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  റനിസല്ടനില്
പലകപ്പസ്ഥാഴുയ   ബഡസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പസ്റ്റ്കപസ്ഥാലയ  മസ്ഥാറനിവന  അനുഭവങ്ങളുണസ്റ്റ്.  പഗക  ഇതരയ
പനിഴവകേള്  സയഭവനിച്ചസ്ഥാല്  ആ  വവക്തനികയസ്ഥാ  കുടുയബകമസ്ഥാ  അതുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്
മുകനസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന പലകപ്പസ്ഥാഴുയ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേനില.  ചെനിലകപ്പസ്ഥാള് അവര് വളഗര പസ്ഥാവഗപ്പട
മനുഷവരസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  അവഗര  സത്വസ്ഥാധസ്പീനനിക്കസ്ഥാന  ഗകേല്പ്പുളവരസ്ഥായനിരനിക്കുയ  ഇവരുഗട
സയഘടനയയ  ഈ  സസ്ഥാപനതനിഗന  ഉടമയയ.  ഈ  വനിവരയ  പുറതറനിഞസ്ഥാല്
ഉടനതഗന അവഗര സത്വസ്ഥാധസ്പീനനിച്ചസ്റ്റ്  പരസ്ഥാതനി  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതനില്നനിനയ തടയഗപ്പടുന
സസ്ഥാഹചെരവവമുണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒരു ലസ്ഥാബനില്നനിനസ്റ്റ്  ഇതരയ ഗടസ്റ്റുകേള് നടതനി
കേഴനിഞസ്ഥാല്  കരസ്ഥാഗനിയഗട  കേയ്യനികലയസ്റ്റ്  ഗടസസ്റ്റ്  റനിസള്ടസ്റ്റ്  നല്കുന  സമയത്തുതഗന
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അതനിഗന കകേസ്ഥാപ്പനി  ജേനിലസ്ഥാ  കകേന്ദ്രതനിഗല ഒരു ഗസര്വ്വറനികലയസ്റ്റ്  എതനിച്ചസ്റ്റ്  അവനിഗട
സൂകനിക്കസ്ഥാനുള സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥായസ്ഥാല് അതനിനുകശഷയ ഇതനിലണസ്ഥായ ഗതറസ്റ്റ് എന്തസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്
പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ് നനിയമ നടപടനിക്കസ്റ്റ്  വനികധയമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് യഥസ്ഥാര്ത്ഥ വസ്തുത മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കുയ.  അങ്ങഗന മസ്ഥാതകമ ഇതരയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പരനിഹസ്ഥാരയ കേസ്ഥാണസ്ഥാന കേഴനിയകേയള.
ഞസ്ഥാന കനരഗത കേസ്ഥാനസറനിഗന കേസ്ഥാരവയ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്.  ഹൃദ് കരസ്ഥാഗവമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പട ചെനികേനിത്സകേളനിലയ ഇതുകപസ്ഥാഗല ഗസനസ്റ്റ് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന വനിഷയങ്ങളുണസ്റ്റ്.
ഒരു ഗവലവനിളനി എന നനിലയസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഇതനിഗന നനിര്മ്മസ്ഥാണഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് നസ്ഥായ
ആകലസ്ഥാചെനിക്കണയ.  വളഗര  ചുരുങ്ങനിയ  വനിലയസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  കേഴനിയഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനനതസ്റ്റ്.  എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  ഗസനസ്റ്റ്  നനിര്മ്മനിച്ചുകൂടസ്ഥാ?  കവള്ഡസ്റ്റ്
മസ്ഥാര്ക്കറനികനയയ മറയ ആശയനിച്ചസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അകമരനിക്കയനികലതസ്ഥാണസ്റ്റ്, ഇയഗണനികലതസ്ഥാണസ്റ്റ്,
കബസ്ഥായഗബയനില്നനിനസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങനിയതസ്ഥാണസ്റ്റ്,  ഇതനില്  ഏതുകവണയ  എനസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിക്കുന
ഒരു സയവനിധസ്ഥാനയ നമ്മുഗട ആശുപതനികേളനിലണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് മസ്ഥാറനിഗയടുക്കുന സസ്ഥാഹചെരവയ
ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഉണസ്ഥാക്കനിഗയടുകക്കണതുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  വളഗര
സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായനിരനിക്കുയ. അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ വലനിയ ആശുപതനികേളനില് കജേസ്ഥാലനിഗചെയന
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്  തസ്ഥാലൂക്കനിലയ  മറചെനില  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലയ  വനസ്റ്റ്  കജേസ്ഥാലനി  ഗചെയ്യസ്ഥാറുണസ്റ്റ്.
ഉദസ്ഥാഹരണതനിനസ്റ്റ്  അവനിഗട  ഗനഞകവദനയമസ്ഥായനി  ഒരസ്ഥാള് എതനിക്കഴനിഞസ്ഥാല് ആ
കഡസ്ഥാകര്  പറയനതസ്റ്റ്,   ഉടനതഗന  ആനജേനികയസ്ഥാഗ്രസ്ഥായ  ഗചെകയ്യണതുണസ്റ്റ്;  പഗക
ആനജേനികയസ്ഥാഗ്രസ്ഥായ ഇകപ്പസ്ഥാള് ഗചെയ്തസ്ഥാല് അഗതസ്ഥാരു ബുദ്ധനിമുടസ്ഥായനിരനിക്കുയ; നനിങ്ങള് ഇന
ആശുപതനിയനില്  കപസ്ഥായസ്ഥാല്  ആനജേനികയസ്ഥാഗ്രസ്ഥായ  ഗചെയ്തസ്ഥാലടനതഗന  ആനജേനികയസ്ഥാപസ്ഥാസനിയയ
ഗചെയ്യസ്ഥായ; ഇഗലങനില് രണ്ടുതവണ ഞരമസ്റ്റ് ഗപസ്ഥാടനികക്കണതസ്ഥായനി വരുയ; അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
രണ്ടുയ നമുക്കസ്റ്റ് ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥായ; ഞസ്ഥാന ഇകപ്പസ്ഥാള്തഗന വനിളനിച്ചസ്റ്റ് റൂയ ബുക്കസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥായ;
ഇത  രൂപയസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  കേഴനിയയ;  എഗനസ്ഥാഗക്കയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  ഭൂമനി
കേച്ചവടയ ഗചെയനതുകപസ്ഥാഗല അകപ്പസ്ഥാള്തഗന കേച്ചവടയ ഉറപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു
കരസ്ഥാഗനി എഗന അടുത്തുവനകപ്പസ്ഥാള് ഞസ്ഥാന പറഞതസ്റ്റ്,  ഇതസ്റ്റ് ഗമഡനിക്കല് എഥനികനിനസ്റ്റ്
എതനിരസ്ഥാണസ്റ്റ്;  നമുഗക്കസ്ഥാരു  ഗസക്കനസ്റ്റ്  ഒപ്പസ്പീനനിയന  കതടുനതസ്ഥായനിരനിക്കുയ  നലതസ്റ്റ്;
നനിങ്ങള്  മഗറസ്ഥാരു  കഡസ്ഥാകഗറകൂടനി  കേസ്ഥാണൂ  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവര്  കവഗറസ്ഥാരു  കഡസ്ഥാകഗറ
കേസ്ഥാണനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  മരുനകേഴനിച്ചസ്ഥാല്  മതനി  കവഗറ  പ്രശ്നങ്ങഗളസ്ഥാനമനില  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയ
പറഞതസ്റ്റ്.  കേഴുകേനമസ്ഥാഗരകപ്പസ്ഥാഗല  ഇങ്ങഗന  പ്രവര്തനിക്കുന  സസ്ഥാഹചെരവയ  ഇനസ്റ്റ്
നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്  വനനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗസനനിഗന  ഏജേനസനികേളുയ,  മരുനനിഗന
ഏജേനസനികേളുയ  ഇതുകപസ്ഥാലള  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ  മസ്ഥാസതനില്  ഇത  കരസ്ഥാഗനികേഗള
എതനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കണഗമനള മസ്ഥാകനജ് ഗമനഗന  ഇടഗപടലനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ
നനിലയനികലയസ്റ്റ്  വരുനതസ്റ്റ്.  മുമസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിലണസ്ഥായനിരുന  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാര്ക്കുയ
ആശുപതനികേള്ക്കുഗമലസ്ഥാതഗന കസവന മനദുഃസനിതനിയസ്ഥാണുണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടുള
അതരയ കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗട കപരസ്റ്റ് എഗന മനസനിലണസ്റ്റ്.  കഡസ്ഥാ.  സനി.ബനി.സനി.  വസ്ഥാരവര്,
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കഡസ്ഥാ.  എന.എസസ്റ്റ്.  കവണുകഗസ്ഥാപസ്ഥാല്  തുടങ്ങനിയവഗരലസ്ഥായതഗന  ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
സുപരനിചെനിതരുയ അവരുഗട ചെനികേനിത്സയനില് ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് വനിശത്വസ്ഥാസവമസ്ഥായനിരുന. ഇനസ്റ്റ്
അങ്ങഗനയല.  ഈ  വനിഷയതനില്  ഒരു  പ്രകതവകേ  ശദ്ധയണസ്ഥാകേണയ.  അവഗര
മസ്ഥാറനിഗക്കസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനുള  ശമവമുണസ്ഥാകേണയ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതനികേളനില്  ആര്ദയ
മനിഷഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഒകടഗറ  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങഗളസ്ഥാരുക്കുകേയയ  ധര്മ്മസ്ഥാശുപതനി  എന
സങല്പ്പതനികലയസ്റ്റ്  ഒരു ജേനസ്ഥാധനിപതവ  സയവനിധസ്ഥാനതനില് ഗവണ്ഗമനനിഗന ബസ്ഥാധവതയസ്ഥായനി
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന കേഴനിയണയ. ജേനങ്ങളനില് അവകബസ്ഥാധയ ഉണസ്ഥാകേണയ, സനി.ടനി.  സ്കൈസ്ഥാനുയ
എയ.ആര്.ഐ.  സ്കൈസ്ഥാനുയ  കവണഗമന  കതസ്ഥാനല്  കരസ്ഥാഗനിക്കുണസ്ഥാകുനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്
അവനിഗടഗയത്തുനതുയ ഇതസ്റ്റ് ഗചെയനതുയ.  വളഗര വനില കുറഞ മരുനകേള് എത
ഉനതനസ്ഥായ  കഡസ്ഥാകര്  എഴുതനിഗക്കസ്ഥാടുതസ്ഥാലയ  കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്  തൃപനി  വരനില.  എനസ്ഥാല്
അകഞസ്ഥാ പകതസ്ഥാ മരുനയ എഴുതനി മരുനനിനസ്റ്റ് ആയനിരയ രൂപയയ ഗചെലവസ്ഥായസ്ഥാല് ആ
കഡസ്ഥാകര്  നലതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  പറയന  മനദുഃസനിതനിയയ  കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ്  വരുനഗവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇനഗത  പ്രശ്നയ.   ജേനകേസ്പീയ അവകബസ്ഥാധയ  ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗവമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  നസ്ഥാടനിഗല
ജേനങ്ങളനില്  എതനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള  സയവനിധസ്ഥാനയകൂടനി  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഉണസ്ഥാകേണയ.
ആയര്കവ്വദ കമഖല വളഗര  സതവസനമസ്ഥായനിരുന.  കകേസ്ഥാടയല് ആരവശവദവശസ്ഥാല
ദശമൂലസ്ഥാരനിഷമനിറക്കുകമസ്ഥാള് അതനില് കേസ്തൂരനി ഇലസ്ഥാഗതയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇറക്കനിയഗതങനില് ആ
കബസ്ഥാടനിലനില്  അതസ്റ്റ്  എഴുതനിയനിട്ടുണസ്ഥാകുയ.  ഇനസ്റ്റ്  ചെവവനപ്രസ്ഥാശയ  ഉണസ്ഥാക്കുഗനങനില്
ഗനലനിക്ക എവനിഗട നനിനസ്ഥാണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുനഗതനസ്റ്റ് നമുക്കറനിയനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കകേസ്ഥാടയല് ആരവശവദവശസ്ഥാലയസ്റ്റ് ഔഷധ ഉദവസ്ഥാനമുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഗകേ  .    വനിജേയന:  സര്,  അവരുഗട കബസ്ഥാടനിലനിഗന കലബലനില് ഇന
മരുനസ്റ്റ് ഇതനില് കചെര്തനിടനിഗലനസ്റ്റ് എഴുതനിയനിട്ടുള സുതസ്ഥാരവതഗയക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
പറയനതസ്റ്റ്.  അതുകപസ്ഥാഗല  അശത്വഗനസ്ഥാരനിഷവയ  ഇറങ്ങുനണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  അതനില്
കചെര്ക്കുന മുതങ്ങ നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് അതകതസ്ഥാളയ കേനിടസ്ഥാനുമനില.  നമ്മുഗട പരമരസ്ഥാഗതമസ്ഥായ
ചെനികേനിത്സസ്ഥാ സമദസ്ഥായവയ കൂടുതല് കമനകയറനിയ ചെനികേനിത്സസ്ഥാരയഗവയ ആയര്കവ്വദമസ്ഥാഗണന കൂടനി
വനിശത്വസനിക്കുന  ഒരസ്ഥാളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന.  എഗന  വവക്തനിജേസ്പീവനിതതനില്  ഒകടഗറ
ചെനികേനിത്സകേള്  നടതനിയതനില്  ആയര്കവ്വദയ  ഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  ഇനസ്റ്റ്  ഇവനിഗട
നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്  തഗന.  അതകയഗറ  ചെനികേനിത്സസ്ഥാസയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്
ആയര്കവ്വദ  രയഗത്തുണസ്റ്റ്.  ആ  രയഗത്തുസ്റ്റ്  വവസ്ഥാജേനസ്ഥാര്  കേടനവരുകമസ്ഥാള്  നനിയനനിക്കസ്ഥാനുള
സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാകേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  ആശുപതനികേള്
മരുനകേളുഗട  expiry  date  കേഴനിഞസ്ഥാലയ  അതനിനുപുറതസ്റ്റ്  മഗറസ്ഥാരു സനിക്കഗറസ്ഥാടനിച്ചസ്റ്റ്
വനില്പ്പന  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ.  പരനികശസ്ഥാധന  നടത്തുനതനിനസ്റ്റ്
മൂനസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേരളതനിലളതസ്റ്റ്. പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ് റനിസല്ടസ്റ്റ് വരുകമസ്ഥാകഴയയ ഈ
മരുനസ്റ്റ്  മസ്ഥാര്ക്കറനിലണസ്ഥാവനില.  പുതനിയ  മരുനസ്റ്റ്  അവര്  ഇറക്കനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുയ.
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ഇക്കസ്ഥാരവതനില് നനിയനണയ ഉണസ്ഥാകേണയ. മരുനസ്റ്റ് കേമനനികേളുഗട കലസ്ഥാബനിയനിയഗനിഗന
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  കനരഗത  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  അതസ്റ്റ്  ആവര്തനിക്കുനനില.  കനിനനിക്കല്
സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട  (രജേനികസ്ട്രേഷനുയ  നനിയനണവയ)  ബനില്  മുകഖന  ഈ  രയഗതസ്റ്റ്
വലനിയ മസ്ഥാറയ വരുതസ്ഥാന കേഴനിയഗമന കേസ്ഥാഴ്ചപ്പസ്ഥാടസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗപസ്ഥാതുവനില് ഈ സഭയളതസ്റ്റ്.
സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിക്കുകപസ്ഥായനി  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  എതനിരഭനിപ്രസ്ഥായവമനിലസ്ഥാഗത  കകേരളതനിഗന
ആകരസ്ഥാഗവ  രയഗഗത  ഗമച്ചഗപ്പടുത്തുനതനിനസ്റ്റ്  സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായ  ഈ  ബനില്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിയഗമന വനിശത്വസ്ഥാസകതസ്ഥാഗട എഗന വസ്ഥാക്കുകേള് അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുന.

ആകരസ്ഥാഗവവയ സസ്ഥാമൂഹവനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ഗഗശലജേ
ടസ്പീച്ചര്  ) : സര്, ഇതകയഗറ ഒകര മനകസസ്ഥാഗട ഒകര ഉകദ്ദേശകതസ്ഥാഗട  ഒരു വനിഷയയ ചെര്ച്ച
ഗചെയ്ത  അപൂര്വ്വ  അവസരങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  നനിയമസഭയനിലണസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
അക്കൂടതനില്  ഏറവയ  അഭനിമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ  അവസയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കനിനനിക്കല്  എസസ്ഥാബനിഗഷ്മെനസ്റ്റ്
ബനിലനിഗന  അവതരണതനിഗന  ചെര്ച്ചയനില്  പഗങടുത  അയഗങ്ങളുയ  അവകരസ്ഥാടസ്റ്റ്
കചെസ്ഥാദവങ്ങള് കചെസ്ഥാദനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് പ്രതനികേരനിച്ചസ്റ്റ്  ഏകേകദശയ ഒരു ഗചെറനിയ ചെര്ച്ച തഗന
നടതനിയ  മറസ്റ്റ്  അയഗങ്ങളുയ  സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   നമ്മുഗട  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്
ഗുണപരമസ്ഥായനി  വലനിയ  മസ്ഥാറങ്ങളുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന  ഒനസ്ഥാണസ്റ്റ്  കനിനനിക്കല്
എസസ്ഥാബനിഷസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്  ബനില്  എന  കേസ്ഥാരവതനില്  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  സയശയവമനില.  എലസ്ഥാ
കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കുമുള  പരനിഹസ്ഥാരമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  ബനില്  എനപറയനനില.  പഗക  ഈ
ബനിലനില്  ഊനനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗചെയന  ചെനില  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കുള
പരനിഹസ്ഥാരതനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുഗമനളതസ്റ്റ് നനിസയശയയ പറയസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുയ.  ഇവനിഗട
പ്രകേടനിപ്പനിച്ച  വനികേസ്ഥാരങ്ങള്  മുഴുവന  ഒകര  രസ്പീതനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്ഥായതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയനില്  വനകചെര്നനിട്ടുള  അനഭനിലഷണസ്പീയമസ്ഥായ  പ്രവണതകേള്,  ഒരുപകക
ഭയസ്ഥാനകേമസ്ഥായ  പ്രവണതകേഗളനതഗന  പറയസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുയ.  ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങളുഗട
ആകരസ്ഥാഗവയ  എനതസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അവര്ക്കുകവണനി  നടകതണ  സര്വ്വസ്പീസസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ജേനങ്ങളുഗട  മസ്ഥാനസനികേവയ  ശസ്ഥാരസ്പീരനികേവമസ്ഥായ  ആകരസ്ഥാഗവയ  സയരകനിക്കുകേ  എനതസ്റ്റ്
ഗവണ്ഗമനനിഗന  ഉതരവസ്ഥാദനിതത്വമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആകരസ്ഥാഗവമുള  മനസ്സുയ  ശരസ്പീരവമുള  ഒരു
ജേനത  ഉണസ്ഥായസ്ഥാല്  മസ്ഥാതകമ  ആകരസ്ഥാഗവമുള  സമൂഹമുണസ്ഥാകുകേയള.  നമ്മുഗട  സമൂഹതനില്
നടക്കുന കുറകൃതവങ്ങള്കപസ്ഥാലയ വര്ദ്ധനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ് മനസനിഗനയയ ശരസ്പീരതനിഗനയയ
ആകരസ്ഥാഗവമനിലസ്ഥാത അവസ കേസ്ഥാരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണസ്ഥാകുന വവതനിയസ്ഥാനങ്ങള്
മുകഖനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  നല  ആകരസ്ഥാഗവയ  പ്രദസ്ഥാനയഗചെയ്യസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്  ആ  കമഖലയനിലടക്കയ
ഗുണപരമസ്ഥായ മസ്ഥാറങ്ങളുണസ്ഥാകുയ.  കുറകൃതവങ്ങള്കപസ്ഥാലയ കുറയഗമനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് പറകയണനിവരുയ.
അതനിനസ്റ്റ് ഉതകുന രസ്പീതനിയനില് ജേനങ്ങള്ഗക്കങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് കസവനയ നല്കുകേ;  ഇതസ്റ്റ്
ഒരു രസ്ഥാഷസ്പീയ പ്രശ്നയ കൂടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ജേനങ്ങളുഗട ആകരസ്ഥാഗവയ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ശകേകേസ്ഥാരവയ
ഗചെകയ്യണ  വനിഷയമസ്ഥാകണസ്ഥാ?  ഇവനിഗട  സയസസ്ഥാരനിച്ച  ആര്ക്കുയ  അതനില്  അഭനിപ്രസ്ഥായ
വവതവസ്ഥാസമുളതസ്ഥായനി  കേണനില.  പഗക  നമ്മുഗട  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണയസ്ഥായനി
ഗചെയവരുന  കേസ്ഥാരവയ  കൂടനി  ആകലസ്ഥാചെനിക്കണയ.  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഗമനയ
അതനിഗന  ചുവടസ്റ്റ്  പനിടനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാന  ഗവണ്ഗമനയ  ബഡ്ജേറനില്  വകേയനിരുത്തുന
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പണതനിഗന അളവസ്റ്റ് പുനദുഃപരനികശസ്ഥാധനികക്കണതസ്ഥാണസ്റ്റ്. ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പസ്റ്റ് ശകേകേസ്ഥാരവയ
ഗചെയന ആഗളന നനിലയനില് ഞസ്ഥാന ആ അഭനിപ്രസ്ഥായയ പറയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അഭനിപ്രസ്ഥായ
വവതവസമുണസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനനനില.  പഗക  ജേനി.ഡനി.പനി.-യഗട  രണസ്റ്റ്  ശതമസ്ഥാനയ
കപസ്ഥാലയ  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയസ്റ്റ്  ഗചെലവഴനിക്കസ്ഥാത  ഒരു  രസ്ഥാജേവതസ്റ്റ്  ഈ  പറഞ
പ്രശ്നങ്ങഗളസ്ഥാഗക്ക എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുകേ;  ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
കമഖലഗയ നമ്മള് ആഗ്രഹനിക്കുന രസ്പീതനിയനില് ഗമച്ചഗപ്പടുതസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുകേ?  ഈ
ബനില് അവതരനിപ്പനിക്കുന കവളയനില് ചെനിലഗരങനിലയ അവസസ്ഥാനയ ഒരു രസ്ഥാഷസ്പീയയകൂടനി
പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാളഗട എനപറഞ്ഞു.  ശസ്പീ. രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ് സയസസ്ഥാരനിച്ചു, കേകനി രസ്ഥാഷസ്പീയമല.
ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയസ്റ്റ് നസ്പീക്കനി വയന പണയ വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണയ, ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയഗട
ഇടഗപടല് വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണഗമനസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല് സങടകേരമസ്ഥായ കേസ്ഥാരവയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ഈ
അടുതകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടുള  ചെനില  കേസ്ഥാരവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്ഥായതസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്
നനിനസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയ  പനിനവസ്ഥാങ്ങുനഗവനതനിഗന  സൂചെനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ചെനില
നടപടനികമങ്ങളനിലൂഗട  തനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ദസ്പീര്ഘമസ്ഥായനി  പറയനനില.
ബനില്  അവതരനിപ്പനിക്കുനതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കകേരളതനിഗന  ആകരസ്ഥാഗവ  സനിതനിഗയ
കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ് പറഞനിട്ടുളതസ്റ്റ്. കകേരളതനില് വളഗര ഗമച്ചഗപ്പട ഒരു ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
ശയഖലയണസ്റ്റ്.  1957  മുതല്  പ്രഗത്ഭനസ്ഥായ കഡസ്ഥാ.  എ.  ആര്.  കമകനസ്ഥാഗന കേസ്ഥാലയ  മുതല്ക്കസ്റ്റ്
ഇകങ്ങസ്ഥാടസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവ വകുപ്പനില് പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  തുടര്നവന ഓകരസ്ഥാ  ഗവണ്ഗമനകേളുയ സയഭസ്ഥാവന
ഗചെയഗകേസ്ഥാണ്ടുണസ്ഥാക്കനിഗയടുത നഗലസ്ഥാരു ആകരസ്ഥാഗവ ശയഖല കകേരളതനില് ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയനിലണസ്റ്റ്.  ഒരുപഗക  1957-ഗല  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  വരുനതനിനുമുമസ്റ്റ്  തഗന
നസ്ഥാട്ടുരസ്ഥാജേസ്ഥാക്കനമസ്ഥാരുഗടകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  ചെനില  രസ്ഥാജേസ്ഥാക്കനസ്ഥാഗരങനിലയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്
ചെനികേനിത്സനിക്കസ്ഥാന  ധര്മ്മസ്ഥാശുപതനികേളുണസ്ഥാക്കനിയനിരുന.  ഇനഗത  എലസ്ഥാ  നനിലവസ്ഥാരവമുള
ആശുപതനി എഗനസ്ഥാനയ പറയസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കനിഗലങനിലയ അതവസ്ഥാവശവ കേസ്ഥാരവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
ചെനികേനിത്സ  ഉറപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേഴനിയയ.  അവനിഗടയയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര്ഗക്കലസ്ഥായ  കേടനഗചെലസ്ഥാന
കേഴനിയമസ്ഥായനിരുനനില.  കേസ്ഥാരണയ  ഗപസ്ഥാതുവഴനിയനിലൂഗട  സഞരനിക്കസ്ഥാന  അവകേസ്ഥാശമനിലസ്ഥാതനിരുന
ഒരു ഗ്രസ്ഥാമസ്പീണനസ്റ്റ്,  ദളനിതനസ്റ്റ്  അവനിഗട  കേടനഗചെലകേ  എളുപ്പമസ്ഥായനിരുനനില.   പഗക
അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു ആശയമുണസ്ഥാക്കനിയനിരുനഗവനതസ്റ്റ് വസ്തുതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ ആശയഗത
സമനമസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാണസ്റ്റ്  1957-മുതല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഗചെലവനില്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്
ചെനികേനിത്സഗയന  ധസ്ഥാരണകയസ്ഥാടുകൂടനി  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേള്  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇനസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  ചെനില  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  അയഗങ്ങള്  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  നമുക്കസ്റ്റ്
അതനിവനിപുലമസ്ഥായ ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ ശയഖല കകേരളതനിലണസ്റ്റ്. സത്വകേസ്ഥാരവകമഖലഗയ
കൂടനി  നനിയനനിക്കുന  നനിയമമസ്ഥായനി  ഇതസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
ശയഖലയനില് എലസ്ഥാ പ ഞസ്ഥായതനിലയ ഒരു ശപ്രമറനി ഗഹല്തസ്റ്റ് ഗസനറുണസ്റ്റ്, അതനിനസ്റ്റ്
തസ്ഥാഗഴ  സബ്ഗസനറുണസ്റ്റ്.  25,000-40,000  വഗര  ജേനസയഖവയസ്റ്റ്  ഒരു  ശപ്രമറനി
ഗഹല്തസ്റ്റ്  ഗസനര്  എന  കേണക്കനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  5,000
വഗര ജേനസയഖവക്കസ്റ്റ് ഒരു സബ്ഗസനറുണസ്റ്റ്.  എലസ്ഥായനിടത്തുയ പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനിടനിഗലങനിലയ
ഏകേകദശമുണസ്റ്റ്.  വനികേസന  കബസ്ഥാക്കനില്  കേമ്മകണനിറനി  ഗഹല്തസ്റ്റ്  ഗസനറുണസ്റ്റ്.  തസ്ഥാലൂക്കനില്
തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതനിയണസ്റ്റ്.  ജേനിലയനില്   ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്  കഹസ്ഥാസനിറലണസ്റ്റ്,  ജേനറല്  കഹസ്ഥാസനിറലണസ്റ്റ്,
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ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജകേളുണസ്റ്റ്.  ഇതയയ വനിപുലമസ്ഥായ ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ ശയഖലയണസ്ഥായനിട്ടുയ
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട ഗമമര്മസ്ഥാര് ഇവനിഗട സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല കകേരളതനിഗല ജേനസയഖവയഗട 67-
70 ശതമസ്ഥാനയ ആളുകേള് സത്വകേസ്ഥാരവ കമഖലഗയയസ്ഥാണസ്റ്റ് ചെനികേനിത്സക്കസ്റ്റ് ആശയനിക്കുനതസ്റ്റ്.
എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു  വവതനിയസ്ഥാനയ  വനതസ്റ്റ്.  ജേനസയഖവയഗട  ഭൂരനിപകവയ
എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് കമഖലഗയ ചെനികേനിത്സയസ്റ്റ് ആശയനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഔടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കപസ്ഥാക്കറസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്ഗപനഡനിച്ചര്  ചെനികേനിത്സയസ്റ്റ്  ഏറവയ  കൂടനിയ  സയസസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്
കകേരളഗമന കപരസ്റ്റ് കകേള്കക്കണതസ്ഥായനി വനനിരനിക്കുന. എന്തുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് അങ്ങഗന
സയഭവനിച്ചതസ്റ്റ്?  ഇതസ്ഥാണസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഇകപ്പസ്ഥാള് വനനിട്ടുള ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്, ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്  ഗചെയ്യണഗമനസ്റ്റ്  ആകലസ്ഥാചെനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  തഗന  ചെര്ച്ച  ഗചെയ്ത  വനിഷയയ.
1970-കേള്ക്കുകശഷയ  വലനിയ  ഒരു  വവതനിയസ്ഥാനമുണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ശപ്രമറനി
തലതനിലള  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലഗയ  നസ്ഥായ  മറനഗവനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.   കരസ്ഥാഗപ്രതനികരസ്ഥാധഗത
മറനഗവനതുയ അക്കൂടതനില് നസ്ഥായ കേസ്ഥാകണണതസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേകകററസ്പീവസ്ഥായ ചെനികേനിത്സസ്ഥാ
കമഖലയനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥായനി.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  എയ.എല്.എ.മസ്ഥാഗരലസ്ഥായ  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശനടക്കയ സൂചെനിപ്പനിച്ചു സൂപ്പര് ഗസഷവസ്ഥാലനിറനിയനികലയസ്റ്റ് കൂടുതലസ്ഥായനി നസ്പീങ്ങനി, കരസ്ഥാഗ
പ്രതനികരസ്ഥാധതനിനസ്റ്റ്  ഊനല്  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ്  മസ്ഥാറനി  എനതസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഗനയള  മസ്ഥാറയ
ഉണസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രകതവകേ  രസ്പീതനിയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എഗന്തസ്ഥാഗക്ക  കേച്ചവടയ  ഗചെയ്യസ്ഥായ,
കേച്ചവടതനിനസ്റ്റ്  ഏഗതസ്ഥാഗക്ക  കമഖല  ഗതരഗഞടുക്കസ്ഥായ?  വനകേനിട  കേച്ചവടക്കസ്ഥാര്,
കകേസ്ഥാര്പ്പകററകേള് എനനിവര് കേച്ചവടതനിനസ്ഥായനി ഓകരസ്ഥാ കമഖല ഗതരഗഞടുതകപ്പസ്ഥാള്
അവസസ്ഥാനയ  ഗതര ഗഞടുത  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കമഖലകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാഗവവയ
വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസവയ. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) കേരസ്ഥാറനിഗന
കുറനിഗച്ചലസ്ഥായ  നമ്മള്  പ്രസയഗനിക്കസ്ഥാറുണസ്റ്റ്.  വനകേനിട  കകേസ്ഥാര്പ്പകററകേള്  വടകമശ  സകമ്മളനയ
നടതനി  കലസ്ഥാകേഗമമസ്ഥാടുയ  ഗചെനസ്റ്റ്  എങ്ങഗന  കേച്ചവടയ  നടതസ്ഥായ,  അതനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ
സൂതകവലകേള് എങ്ങഗന ഗമനയസ്ഥാഗമനസ്റ്റ് കേണ്ടുപനിടനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് അതരയ കേരസ്ഥാറുകേളുഗട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിട്ടുണസ്ഥായ ഒരു കേരസ്ഥാറസ്ഥാണസ്റ്റ്  GATS  (General  Agreement  on  Trade  in
Services).  ആ  കേരസ്ഥാറനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസവയ  ആകരസ്ഥാഗവവഗമലസ്ഥായ
കേച്ചവടതനിനുപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാവന  വസ്തുക്കളസ്ഥാഗണന  ധസ്ഥാരണയനികലയസ്റ്റ്  കലസ്ഥാകേഗത
എതനിച്ചതസ്റ്റ്.  ഇന്തവയഗട  ഭസ്ഥാഗഗമനള  നനിലയനില്  കകേരളതനിലയ  ആ  കേച്ചവടയ
വനനിരനിക്കുന.  അതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  കസവനഗമന  നനിലയനില്  ഗപസ്ഥാതുജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
ആകരസ്ഥാഗവയ  പകേര്നസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുകക്കണതനിനുപകേരയ  വനിലയസ്റ്റ്  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാവന  ഒനസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ പണമുള ആളനിനസ്റ്റ് ആകരസ്ഥാഗവയ വനിലയവസ്ഥാങ്ങസ്ഥായ. വനിലയസ്റ്റ്
വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായനി ആളുകേള് നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പസ്ഥാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  വനികദശ  രസ്ഥാജേവങ്ങളനില്  നനികരസ്ഥാധനിക്കഗപ്പട
മരുനകേള് ഇന്തവയനിഗല മസ്ഥാര്ക്കറനില് സുലഭമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഉദസ്ഥാഹരണതനിനസ്റ്റ് ഗഗതകറസ്ഥായ്ഡസ്റ്റ്
കരസ്ഥാഗനികേള്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന മരുനസ്ഥാണസ്റ്റ്  Shelcon.  ആ മരുനസ്ഥാണസ്റ്റ് വൃക്കയനില് ഏറവയ
കൂടുതല് കേലണസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട ഒരു നനിയനണവമനിലസ്ഥാഗത അതരയ മരുനകേള്
എഴുതനിഗക്കസ്ഥാടുക്കുന  സസ്ഥാഹചെരവമുണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗനസ്ഥാരു  പരനികശസ്ഥാധനയമനികല;  അതസ്റ്റ്
ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുകണസ്ഥാ?
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ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ഗഗശലജേ ടസ്പീച്ചര്: സര്, ഇഗതസ്ഥാഗക്ക ഇവനിഗട അനസ്ഥാവരണയ
ഗചെയ്യഗപ്പട വനിഷയങ്ങളനില് പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ഒനസ്ഥാണസ്റ്റ്.   നനികരസ്ഥാധനിച്ച പല മരുനകേളുയ
നമ്മുഗട മസ്ഥാര്ക്കറനിലണസ്റ്റ്.  കഡസ്ഥാ.  ബനി.  ഇക്ബസ്ഥാല് ഇതസ്റ്റ്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു പുസ്തകേയ
തഗന എഴുതനി പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഗക നനികരസ്ഥാധനിച്ച മരുകനതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
വസ്ഥായനിച്ചുകനസ്ഥാക്കനി മനസനിലസ്ഥാക്കനിയകശഷയ ഗമഡനിക്കല് കഷസ്ഥാപ്പനില് ഗചെനസ്ഥാല് സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരനസ്റ്റ്
ഒരു  മരുനയ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന  കേഴനിയനില.  മരുനകേള്  അതയയ  നനികരസ്ഥാധനിക്കഗപ്പടവയസ്ഥായനിരനിക്കുയ.
ചെനിലതസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  ശരസ്പീരഗത  കമസ്ഥാശമസ്ഥായ  രസ്പീതനിയനില്  ബസ്ഥാധനിക്കുന  രസ്ഥാസവസ്തുക്കള്
അടങ്ങനിയതസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഇതരയ ഭയസ്ഥാനകേമസ്ഥായ അവസഗയസ്ഥാഗക്കയണസ്റ്റ്. അതനിഗനഗയലസ്ഥായ
എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിയനനികക്കണഗതനസ്റ്റ്  കേണ്ടുപനിടനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഇതസ്റ്റ്  വലനിഗയസ്ഥാരു
കേച്ചവടമസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുന. ഞസ്ഥാന തുടക്കതനില് സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  കൂണുകേള്
കപസ്ഥാഗല  മുളച്ചുവരുന  ഗചെറനിയ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  മസ്ഥാതമല,  വനകേനിട  കകേസ്ഥാര്പ്പകററസ്റ്റ്
കഹസ്ഥാസനിറലകേള് ധസ്ഥാരസ്ഥാളമസ്ഥായനി വളര്നവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതരയ സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇവനിഗട  പറഞ  രസ്പീതനിയനിലള  ഗകേസ്ഥാള മുഴുവനുയ  നടത്തുനതസ്റ്റ്.  ഇതരയ  സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട
കമല്  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  നനിയനണവമനിലസ്ഥാത  അവസയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാഴുളതസ്റ്റ്.  കപടനിഗപ്പടുത്തുന
വളഗരയധനികേയ കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഇസൗ സസ്ഥാപനങ്ങളനില് നടക്കുനഗണനസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
അയഗങ്ങള്  ചൂണനിക്കസ്ഥാടനിയതനില്  ഒനകപസ്ഥാലയ  നനികഷധനികക്കണതല.  മരനിച്ച  കരസ്ഥാഗനിഗയ
ഗവനനികലററനില് കേനിടത്തുകേ, ഇലസ്ഥാത കരസ്ഥാഗതനിനസ്റ്റ് സകേല ഗടസ്റ്റുകേളുയ നടതനിക്കുകേ,
അതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി കൂടുതല് പണയ ഇസൗടസ്ഥാക്കുകേ, ഗടസസ്റ്റ് നടത്തുന ലകബസ്ഥാറടറനികേളുയ
കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുയ തമ്മനിലള ഗനകസനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി അവനിഗടകപ്പസ്ഥായനി ഗടസസ്റ്റ് നടതസ്ഥാന
കരസ്ഥാഗമനിലസ്ഥാതവഗരയയ പറഞയയകേ, നടത്തുന ഗടസ്റ്റുകേള്തഗന, പടനിയഗട കചെസ്ഥാര
ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായസ്ഥാലയ  റനിസള്ടസ്റ്റ്  കേനിട്ടുഗമനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണനിക്കുന  രസ്പീതനിയനിലള  ചെനില  അപകേടങ്ങള്,
ഇതരതനിലള  ഗകേസ്ഥാള  വളഗര  വവസ്ഥാപകേമസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളുയ
ഇതുകപസ്ഥാഗല വൃതനികകേടസ്റ്റ് കേസ്ഥാണനിക്കുനഗവനസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനസ്ഥാകേനില. മസ്ഥാനവമസ്ഥായ രസ്പീതനിയനില്
പ്രവര്തനിക്കുന  സസ്ഥാപനങ്ങളുമുണസ്റ്റ്.  പഗക  വലനിയ  ഗകേസ്ഥാള  നടത്തുന  സസ്ഥാപനങ്ങള്
ഇക്കൂടതനിലഗണനതസ്റ്റ് പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന വയ്യ.  ഇസൗ കേച്ചവടയ തകൃതനിയസ്ഥായനി കകേരളതനിലയ
ഇന്തവയഗട  എലസ്ഥാഭസ്ഥാഗത്തുയ നടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപയഗട  ബനിസനിനസസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയനില് നടക്കുനതസ്റ്റ്. നമുക്കസ്റ്റ് കനരനികടണതുയ ഇതനിഗനതഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇഗതസ്ഥാരു ഇസൗജേനിയന ഗതസ്ഥാഴുതസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുന. ആകരസ്ഥാഗവ കമഖല ഗചെനകേഗപ്പടനിരനിക്കുന
ഇസൗ വലനിയ പതനതനില് നനിനയ അതനിഗന കേരകേയറകേ അത എളുപ്പമുള കേസ്ഥാരവമല.
പഗക നമുക്കസ്റ്റ് കേരകേയറനികയ മതനിയസ്ഥാകൂ. അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ ബനിലനില് പറയന ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ
കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  സസൂകയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്റ്റ്  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കണയ.  ഒസ്ഥാകരസ്ഥാനയ കവഡസ്റ്റ്
ഗഗബ  കവഡസ്ഥായനി  പറയനനില.  കകേരളതനിഗന  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനിഗല  കററനിയഗസ്റ്റ്
തസ്ഥാകഴസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുനഗവനസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന പറഞ്ഞു.  കററനിയഗഗലസ്ഥായ
ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  Maternal  mortality  rate-ലയ  Infant  mortality
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rate-ലയ  നമ്മള്  മുനനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കനരഗത  അതസ്റ്റ്  1000-തനിനസ്റ്റ്  12  ആയനിരുനതസ്റ്റ്
8-കലയസ്റ്റ് കുറയസ്ഥാനുള ഒരു കഗസ്ഥാള് ഞങ്ങള് പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചു,  അതനിഗന വര്ക്കസ്റ്റ് തുടങ്ങനി.
ചെനില കകേസ്ഥാണുകേളനില് നനിനസ്റ്റ് റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ഗചെയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്  6  ആയനി കുറഞ്ഞുഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതകതസ്ഥാളയ  വനിശത്വസനിക്കസ്ഥാറസ്ഥായനില  ഒരു  പരനികശസ്ഥാധന  കൂടനി  നടതണയ.  പഗക
നമുക്കതസ്റ്റ്  കുറച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുയ.   ഗഎകേവരസ്ഥാഷസഭയഗട  സഗസയ്നബനിള്
ഡവലപ്ഗമനസ്റ്റ്  കഗസ്ഥാളനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കകേരളയ  ഇകപ്പസ്ഥാള്  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചനിട്ടുള  2020-കലയയ
2030-കലയമുള കഗസ്ഥാളുകേളുണസ്റ്റ്. കേടനകപസ്ഥായനി എനകേണ കരസ്ഥാഗങ്ങഗളലസ്ഥായ ഇവനിഗട
തഗനയണസ്റ്റ്.  ടനി.ബനി.,  മന്തസ്റ്റ്,  കുഷ്ഠയ,  മഴക്കസ്ഥാലതസ്റ്റ് പുതുതസ്ഥായനി വരുന എലസ്ഥാ കരസ്ഥാഗങ്ങളുമുണസ്റ്റ്.
ജേസ്പീവനിതഗഗശലസ്പീ  കരസ്ഥാഗങ്ങളുണസ്റ്റ്.  ഇഗതസ്ഥാഗക്ക  നനില്ക്കുകമസ്ഥാഴുയ  കകേരളതനിഗല  പ്രതസ്പീകനിത
ആയസസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാഴുയ  വര്ദ്ധനിച്ചുനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  സസ്പീകേളുഗട  ആയസസ്റ്റ്  കുറച്ചസ്റ്റ്  കൂടുതലസ്ഥാണസ്റ്റ്.
പുരുഷനമസ്ഥാരുകടതുയ  കമസ്ഥാശമലസ്ഥാത  രസ്പീതനിയനില്  ഇന്തവന  ശരസ്ഥാശരനികയക്കസ്ഥാള്  കൂടുതലസ്ഥായനി
നനില്ക്കുനഗവനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് കേസ്ഥാണസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുയ.  ആയര്ഗഗദര്ഘവയ കൂടുതലസ്ഥാഗണന
കേസ്ഥാരവതനില്  യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  സയശയവമനില.  അതരതനിലള  ചെനില  സൂചെകേങ്ങളുഗട
കേസ്ഥാരവതനില് കകേരളയ മുനനില്തഗന  നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. എനസ്ഥാല് ആ സൂചെകേങ്ങള്
മുനനില് നനില്ക്കുകമസ്ഥാഴുയ കകേരളയ വലനിയ അധദുഃപതനതനികലയസ്റ്റ് എങ്ങഗന കപസ്ഥായനി
എനളതനിഗന  ശരനിയസ്ഥായ  ചെനിതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  നസ്ഥാലകപരുഗട  പ്രസയഗതനിലൂഗട
വരച്ചുകേസ്ഥാടഗപ്പടനിട്ടുളതസ്റ്റ്. അതസ്ഥാണസ്റ്റ് നഗമ്മ ഭയഗപ്പടുത്തുന അവസ. ഇതയയ ഉയര്ന
ആകരസ്ഥാഗവ സൂചെകേങ്ങളുണസ്ഥായനിട്ടുയ നമ്മഗളന്തുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇങ്ങഗനയസ്ഥായനിതസ്പീര്നതസ്റ്റ്
എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതസ്റ്റ്.  അതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  ചെനില  നനിയനണങ്ങള്
ഏര്ഗപ്പടുതണഗമനസ്റ്റ്  നമ്മള്  കേരുതുനതസ്റ്റ്.  ബനിലനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പറഞ  കേസ്ഥാരവയ
സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ആദവയ  പറയസ്ഥായ.  എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  അധദുഃപതനതനില്നനിനസ്റ്റ്
കേരകേയറുകേ  എനളതസ്റ്റ്  രണസ്ഥാമതസ്ഥായനി  സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥായ.  അധനികേ  സമയഗമടുക്കസ്ഥാഗത
തഗന കുറച്ചുകേസ്ഥാരവങ്ങള് ഞസ്ഥാന പറയസ്ഥായ. ബനിലനിഗന കകസ്ഥാസസ്റ്റ് ഗഗബ കകസ്ഥാസസ്റ്റ് ഡനിസ്കൈഷഗനസ്ഥാനയ
ഇകപ്പസ്ഥാഴനില.  ബനിലനിഗന  ആഗകേ  തുകേഗയക്കുറനിച്ചുയ  അതനിനകേതസ്റ്റ്  കചെര്ക്കസ്ഥാവനതുയ
കൂടനികച്ചര്ക്കസ്ഥാവനതുമസ്ഥായ  വസ്തുതകേഗളക്കുറനിച്ചുയ  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രജേനികസ്ട്രേഷഗന
കുറനിച്ചസ്റ്റ് മനിക്കവസ്ഥാറുയ അയഗങ്ങള് സൂചെനിപ്പനിച്ചു. 2010-ഗല ഗസനടല് ഗവണ്ഗമനനിഗന
ബനിലമസ്ഥായനി ചെനില വവതവസ്ഥാസങ്ങളുഗണനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ് ഇതരയ ചെനില കേസ്ഥാരവങ്ങളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.
നമ്മള്  ഒരു  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷണല്  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഗകേസ്ഥാടുക്കുന.  30  ദനിവസതനിനുളനില്
രജേനികസ്ട്രേഷന  ഗകേസ്ഥാടുതനിടനിഗലങനില്  എന്തുഗചെയഗമനസ്റ്റ്  പലരുയ  സയശയനിച്ചു,  അതസ്റ്റ്
ഗവണ്ഗമനനിഗന  ഇച്ഛേസ്ഥാശക്തനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  30  ദനിവസതനിനുളനില്  ഒരു  സസ്ഥാപനയ
അകപകനിച്ചസ്ഥാല്  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷണല്  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  ബസ്ഥാദ്ധവസമസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനള  കേസ്ഥാരവതനില്  ഒരു  അയവമുണസ്ഥാകുനതല.  പനിനസ്പീടസ്ഥാവശവമസ്ഥായ  മനിനനിമയ
സസ്ഥാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ്,  ചെനിലകപ്പസ്ഥാള്  തമസ്ഥാശയസ്ഥായനിരനിക്കുയ  പറഞതസ്റ്റ്.  എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
മനിനനിമമസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്,  മസ്ഥാകനിമയ  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുകൂകടഗയനസ്റ്റ്  ആകരസ്ഥാ  കചെസ്ഥാദനിച്ചു.
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മനിനനിമയ  കൂലനി  എനപറഞസ്ഥാല്  കൂലനി  കുറയലകല  എനകചെസ്ഥാദനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സമമസ്ഥാണതസ്റ്റ്.
അങ്ങഗനയല, ഒരു സസ്ഥാപനയ രജേനികസര്ഡസ്റ്റ് ആയനി മസ്ഥാറസ്ഥാന മനിനനിമയ ഇതഗയങനിലയ
ഉണസ്ഥായനിരനിക്കണഗമനസ്റ്റ് നമ്മള് പറയനതസ്റ്റ് ഏറവയ കുറച്ചല.  അതവസ്ഥാവശവമസ്ഥായനിട്ടുള
എലസ്ഥാ കേസ്ഥാരവങ്ങളുമുണസ്ഥായനിരനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  പനിഗന അതനിനസ്റ്റ് മുകേളനില് അതനിഗന
സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ് വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കസ്ഥാന നമുക്കസ്റ്റ് എന്തുയ ഗചെയ്യസ്ഥായ. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഒരു  സസ്ഥാപനതനിനസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷന
വരുകമസ്ഥാള്  എസനഷവല്  കേണസ്പീഷനുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനിമവയ  മനിനനിമവയ  എനല
എസനഷവലസ്ഥായനി ഉണസ്ഥാകകേണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ എസനഷവല് കേണസ്പീഷന വയണയ.

ശസ്പീമതനി  ഗകേ  .    ഗകേ  .    ഗഗശലജേ  ടസ്പീച്ചര്:  സര്,  മനിനനിമയ  സസ്ഥാനകഡര്ഡസ്റ്റ്
ഉണസ്ഥായനിരനിക്കണഗമനളതസ്റ്റ്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  പ്രകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാറുള  പദമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   മനിനനിമയ
എനപറയനതസ്റ്റ് കുറവസ്റ്റ് എനള വസ്ഥാചെവസ്ഥാര്ത്ഥതനില് എടുക്കുനതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ
സയശയമുണസ്ഥാകുനതസ്റ്റ്. അങ്ങഗന എടുകക്കണതനില. മനിനനിമയ സസ്ഥാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്
പറഞസ്ഥാല്  എസനഷവല്  സസ്ഥാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്.  അതുതഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമ്മള്
ഗസസനിഗഗഫ ഗചെയനതസ്റ്റ്.   അതരതനിലള എസനഷവല്  സര്വ്വസ്പീസുണസ്ഥാകേണയ.
അകപ്പസ്ഥാള് സനിരയ  രജേനികസ്ട്രേഷനുകവണനി എന്തനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  രണ്ടുഗകേസ്ഥാലയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ്
എനസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിച്ചു.  ചെനില  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഫസ്ഥാസ്ട്രേക്ചെര്  ഉണസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായനി
വരുയ,  ചെനില  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ആവശവമസ്ഥായനിട്ടുള  സസ്ഥാഫനിഗന  കവണനിവരുയ,  ഇസൗ
പറയന ഉപകേരണങ്ങഗളലസ്ഥായ ഉണസ്ഥാകക്കണതസ്ഥായനി വരുയ.   എഗന്തസ്ഥാഗക്കഗയനളതസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന വനിശദമസ്ഥായനി  പറയനനില.  നമ്മള് നനിര്ബനനിച്ചസ്ഥാല്  അഗതസ്ഥാഗക്ക ഉണസ്ഥാക്കനി
എടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ചെനിലര്ക്കസ്റ്റ്  വളഗര  ഗപഗടനസ്റ്റ്  സസ്ഥാധനിക്കുയ.  എനസ്ഥാല് ചെനില സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
കുറച്ചുകൂടനി  സമയഗമടുതസ്റ്റ്  മസ്ഥാതകമ  അതുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുകേയള.   അകപ്പസ്ഥാള്
ഏറവയ  കൂടനിയ  അളവസ്ഥാണസ്റ്റ്  രണ്ടുവര്ഷയ.  ആ രണ്ടുവര്ഷയ  വഗര  കപസ്ഥാകകേണതനില.
രജേനികസ്ട്രേഷന  കേനിടനിയസ്ഥാകല  ഇസൗ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കുകേയള.  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷണല്  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഒരു  വര്ഷകതയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കേഴനിയകമസ്ഥാകഴയയ  എസനഷവല്  സസ്ഥാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാക്കനിയനിഗലങനില്  പ്രവര്തനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിയനില.  അകപ്പസ്ഥാകഴയയ  ഇസൗ  സസ്ഥാകനര്ഡ്സസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സസ്ഥാപനങ്ങള്
പരനിശമനിക്കുഗമനള കേസ്ഥാരവതനില് യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു തര്ക്കവമനില. അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അതനിഗലസ്ഥാരു മസ്ഥാറയ
വരുകതണതനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  പനിഗന  ഉകദവസ്ഥാഗസനസ്ഥാരുഗട  മസ്ഥാതയ
സമനിതനിയസ്ഥാണുളഗതനസ്റ്റ് പറയകേയണസ്ഥായനി. അഗതലസ്ഥായ ബനിലനിഗന വകുപ്പുകേളനിഗലലസ്ഥായ
അഗമനസ്റ്റ്ഗമനയ  മറയ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകമസ്ഥാള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാഗണങനില്  സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥായ
അഗലങനില് തളളസ്ഥായ.  അതനിഗനലസ്ഥായ ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ അവസരമുണസ്റ്റ്.  രജേനിസര് ഗചെയ്യനിപ്പനിക്കുഗമനള
കേസ്ഥാരവയ  ഉറപ്പസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാ  അയഗങ്ങളുയ  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  രജേനിസര്ഗചെയ്ത  ഇസൗ
സസ്ഥാപനങ്ങള് ഒരു കുടക്കസ്പീഴനില് വരനികേയയ നമുക്കസ്റ്റ് അവയഗട ഡസ്ഥാറസ്ഥാ കേനിട്ടുകേയയ അതസ്റ്റ്
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ശരനിയസ്ഥായനി  ഇലകകസ്ഥാണനികേസ്റ്റ്  സയവനിധസ്ഥാനതനിലൂഗട  രജേനിസര്  ഗചെയ്യഗപ്പടുകേയയ
ഗചെയനഗവനളതസ്റ്റ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട ഒനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂഗട സസ്ഥാപനങ്ങളുഗട
ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ ഗമച്ചഗപ്പടുതസ്ഥാന കേഴനിയഗമനള കേസ്ഥാരവയ ഉറപ്പസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കനിനനിക്കുകേള്,
ലസ്ഥാബുകേള്  അഗതലസ്ഥായ  തഗന  ഇതനിഗന  പരനിധനിയനില്  വരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട
കുറച്ചുകപര് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഫനിസനികയസ്ഥാ ഗതറസ്ഥാപ്പനിസ്റ്റുകേളുഗട കേസ്ഥാരവയ പറഞതസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന
ഇകപ്പസ്ഥാള് അതനിനസ്റ്റ് മറുപടനി പറയനനില. അതരയ കേസ്ഥാരവങ്ങള് സയബനനിച്ചസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിയനില്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഫസ്പീസനിഗന  കേസ്ഥാരവയ  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു
ചെര്ച്ച  നടകതണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനതനിനുയ  ഒകര  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  എനപറയസ്ഥാന
കേഴനിയകമസ്ഥാ  എനറനിയനില.  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനില്  ഡനിസ്കൈസസ്റ്റ്  ഗചെയകമസ്ഥാള്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
നനിശ്ചയനിക്കസ്ഥാനുള മസ്ഥാനദണ്ഡയ എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ് എനളഗതലസ്ഥായ നമുക്കസ്റ്റ് കനസ്ഥാക്കസ്ഥായ.
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സത്വകേസ്ഥാരവ  പ്രസ്ഥാകസ്പീസസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കസ്ഥാന  ഇസൗ  ബനില്  മുകഖന  കേഴനിയകമസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്
ചെനില  അയഗങ്ങള്  കചെസ്ഥാദനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ്  സത്വസ്ഥാതനവയ  കേനിടണയ  തുടങ്ങനിയ
കേസ്ഥാരവങ്ങഗളസ്ഥാഗക്ക  ഇതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണസ്ഥായ.  നനിര്വ്വസ്ഥാഹകേ  സമനിതനിയഗട  കേസ്ഥാരവതനില്
പറഞ  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങഗളസ്ഥാഗക്ക  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ.  സദസ്ഥാചെസ്ഥാര  പ്രവര്തനതനിനു
കവണനി  നനികയസ്ഥാഗനിക്കഗപ്പടവഗരമസ്ഥാതയ  ഒഴനിവസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  മതനിഗയനയ  സര്ക്കസ്ഥാര്
സര്വ്വസ്പീസനില്നനിനസ്റ്റ്  കപസ്ഥായവഗര  മുഴുവന  ഒഴനിവസ്ഥാക്കരുഗതനമുള ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  പറഞ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  പനിനസ്പീടസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ.  ലസ്ഥാബുകേളുഗട
അപരവസ്ഥാപതഗയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇതനിഗന രജേനികസ്ട്രേഷഗന സയബനനിച്ചസ്റ്റ് പറയകമസ്ഥാള് ചെനില
വകുപ്പുകേളനില്  കകേസ്ഥാണ്ടഡനികനുള  കേസ്ഥാരവയ  പറഞ്ഞു.  കകേസ്ഥാണ്ടഡനികനുളതസ്ഥായനി
എനനിക്കസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനനിയനിടനില.   ഏറവയ  കുറഞ നനിലവസ്ഥാരയ എനപറയനതസ്റ്റ് ഏറവയ
അതവസ്ഥാവശവ നനിലവസ്ഥാരയ എനതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന കനരകത സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബനില്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന കേസ്ഥാണനിച്ച ഇച്ഛേസ്ഥാശക്തനി നമുഗക്കലസ്ഥാവര്ക്കുയ കചെര്നസ്റ്റ്  കൃതവസമയതസ്റ്റ്
ഇതനിഗന  നടപടനികമങ്ങള്  പൂര്തനിയസ്ഥാക്കുനതനിനുയ  ഉണസ്ഥാകേണയ.  അതുകപസ്ഥാഗല
ശനികസ്ഥാനടപടനികേളുഗട  കേസ്ഥാരവഗതക്കുറനിച്ചുയ  പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനതനിലയ
ഒകരകപസ്ഥാലള  ശനികസ്ഥാനടപടനിയല,  അഗതങ്ങഗന  മസ്ഥാറസ്ഥായ  എനളഗതലസ്ഥായ  റൂള്സസ്റ്റ്
ഗഫയനിയ  ഗചെയന  സമയതസ്റ്റ്  കുറച്ചുകൂടനി  വനിശദമസ്ഥായനി  പറയസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുയ.
സസ്ഥാപനങ്ങഗള  കഗ്രഡസ്റ്റ്  ഗചെയന  കേസ്ഥാരവഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ബനിലനില്  സൂചെനിപ്പനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുയ  ഒകര  കഗ്രഡല.  ആ  രസ്പീതനിയനില്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാനുള
അവസ  ബനിലനിലഗണനള  പ്രകതവകേത  ഞസ്ഥാന  സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ചെനില
പ്രകതവകേ  സയഭവങ്ങളുഗട  അടനിസസ്ഥാനതനില്  അകനത്വഷണയ  നടത്തുനതുമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഗപസ്ഥാതുവസ്ഥായ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  പറയകമസ്ഥാള്  പറയസ്ഥായ.
ബനിലമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  ഇതരതനിലള കുകറ കേസ്ഥാരവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ഇനഫസ്ഥാസ്ട്രേക്ചെര്,  ഉപകേരണങ്ങള് ഇഗതലസ്ഥാമുഗണനസ്റ്റ്  യഥസ്ഥാവനിധനി  ഉറപ്പുവരുതണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
പറഞനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 
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വനിപവകേരമസ്ഥായ  മസ്ഥാറയ  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്  ഉണസ്ഥാക്കുഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എലസ്ഥാ
അയഗങ്ങളുയ ഇസൗ നനിയമഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്. ഇങ്ങഗനഗയസ്ഥാരു മസ്ഥാറയ ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാന
ഉകദ്ദേശനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  ആര്ദയ  പദ്ധതനിക്കസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  തുടക്കയ  കുറനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഇസൗ
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വനനിടസ്റ്റ്  ഒരു  വര്ഷവയ  രണസ്റ്റ്  മസ്ഥാസവയ  മസ്ഥാതകമ
ആയനിട്ടുള.  ആര്ദയ  പദ്ധതനി  തുടക്കയ  കുറനിച്ചനിടസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്  മസ്ഥാസമസ്ഥായനി.  ആര്ദയ
പദ്ധതനിയനികലയസ്റ്റ്  നമ്മള്  ഇറങ്ങുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനനിഗന  ഉകദ്ദേശയ  എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്?
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേള് രജേനികസ്ട്രേഷഗന  പരനിധനിയനില്  വരുഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവനിഗട
സയസസ്ഥാരനിച്ച  പല  അയഗങ്ങളുയ  പറഞതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ
സസൗകേരവങ്ങളുഗണനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതകണ?  ആര്ദയ മനിഷഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ആശുപതനികേളുഗട  സനിതനി  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ചെനില  ഗമമര്മസ്ഥാര്
പറഞതുകപസ്ഥാഗല  മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ  ഗകേടനിടങ്ങള്  നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പറവൂര്  അശുപതനിക്കസ്റ്റ്
മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ ഗകേടനിടമുഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട വനി. ഡനി. സതസ്പീശന പറഞതസ്റ്റ്.
അതരതനിലള  കുകറ  ആശുപതനികേളുണസ്റ്റ്.  ചെനിലതനില്  പശ്ചസ്ഥാതല  സസൗകേരവങ്ങളുണസ്റ്റ്.
എന.എച്ചസ്റ്റ്.എയ.,  എയ.എല്.എ.,  എയ.പനി.  മുതലസ്ഥായ  ഫണ്ടുകേള്  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചുയ
നസ്ഥാടനിഗല ചെനില പ്രധസ്ഥാന വവക്തനികേള് സയഭസ്ഥാവനയസ്ഥായനി നല്കേനിയയ മറയ ഗകേടനിടങ്ങള്
നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  എലസ്ഥാ  ആശുപതനികേള്ക്കുയ  ഗകേടനിടമനില.  വളഗര
പരനിതസ്ഥാപകേരമസ്ഥായ  സനിതനിയനിലള  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളുമുണസ്റ്റ്.  ഗകേടനിടങ്ങളുള
ആശുപതനികേളുമുണസ്റ്റ്.  ഗകേടനിടങ്ങളളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  മസ്ഥാതയ  ആശുപതനികേളസ്ഥാകുനനില.  സസ്ഥാഫസ്റ്റ്
പസ്ഥാകറണ് പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന രസ്ഥാവനിഗല സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാഴുയ
പറഞതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  പരനിഷ്കരണ  നടപടനികേള്  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ആശുപതനിഗയ കനിനനിക്കല് എസസ്ഥാബനിഗഷ്മെനസ്റ്റ് ബനിലനിഗന രജേനികസ്ട്രേഷഗന പരനിധനിയനില്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന കേഴനിയണഗമങനില് കുകറ  അദ്ധത്വസ്ഥാനനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  1961-ഗല സസ്ഥാഫസ്റ്റ്
പസ്ഥാകറണസ്ഥാണസ്റ്റ്  നനിലനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  രസ്ഥാവനിഗല  350  കപസ്ഥാസസ്റ്റ്  കനികയറസ്റ്റ്  ഗചെയഗവനസ്റ്റ്
പറഞതസ്റ്റ്  കൂടനിയതനിഗല  ഗതറസ്ഥാണസ്റ്റ്.  374  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  ഗടകസ്പീഷവന  കപസ്ഥാസസ്റ്റ്  കനികയറസ്റ്റ്
ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   25  വര്ഷതനിനുകശഷമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  ഗടകസ്പീഷവന  കപസ്ഥാസസ്റ്റ്  കനികയറസ്റ്റ്
ഗചെയ്തസ്റ്റ് കേനിട്ടുനഗതനസ്ഥാണസ്റ്റ് റസ്ഥാങസ്റ്റ് ലനിസനിലളവര് പറയനതസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാ ഗവണ്ഗമനകേളുയ
കുകറ  കപസ്ഥാസ്റ്റുകേള്  കനികയറസ്റ്റ്  ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഗക,  നമ്മുഗട  ആവശവങ്ങളുമസ്ഥായനി
തസ്ഥാരതമവയ ഗചെയകനസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് കപസ്ഥാസസ്റ്റ് കനികയഷന വളഗര കുറവസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിഗന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി കഡസ്ഥാകര്-കരസ്ഥാഗനി അനുപസ്ഥാതയ ഒരു തരതനിലയ തൃപനികേരമല. അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗുരുതരമസ്ഥായ  പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  ബനില്  വരുന  സമയതസ്റ്റ്  അതുകൂടനി  കേണക്കനിഗലടു
കക്കണതസ്ഥായനി വരുയ.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ഇഗതലസ്ഥായ ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ് മനസനില് കേസ്ഥാണുകേയസ്ഥായനിരുന.  ഒരു
ഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  കനിനനിക്കല്  എസസ്ഥാബനിഗഷ്മെനസ്റ്റ്  ബനില്,  മറുഭസ്ഥാഗതസ്റ്റ്  ആര്ദയ  മനിഷനനിലൂഗട
ഗഗപ്രമറനി,  ഗസക്കണറനി,  ഗടര്ഷവറനി  കമഖലകേഗള  വനികേസനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുള  നടപടനി
കമങ്ങളുയ.  ഒനവനനിടസ്റ്റ് ഒനവരസ്ഥാനല കേസ്ഥാത്തുനനിനതസ്റ്റ്. അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ എസസ്റ്റ്.ഡനി.ജേനി.
കഗസ്ഥാള്  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചസ്റ്റ്,  ടനി.ബനി.  ഇറസ്ഥാഡനികക്കഷന,  അതുകപസ്ഥാഗല മന്തസ്റ്റ്,  കുഷ്ഠയ എനസ്പീ
കരസ്ഥാഗങ്ങള്  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  നടപടനി,  ഇതനിഗനസ്ഥാഗക്കയള  എകസ്റ്റ്ഗപര്ടസ്റ്റ്  ടസ്പീയ
പ്രവര്തനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .    ഗഗഹബനി ഇസൗഡന:  സര്,  ആര്ദയ  പദ്ധതനിയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  അതനിഗന
ലനിസനിലള ആശുപതനികേളനില് കഡസ്ഥാകഗറയയ നഴനിഗനയയ നനിയമനിക്കസ്ഥാന  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനികനസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ ഫസ്ഥാര്മസനിസനിഗനക്കൂടനി നനിയമനിക്കസ്ഥാനുള നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ.
ഉച്ചയസ്റ്റ് ഒരു മണനി വഗര പ്രവര്തനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരുന ഒ.പനി.  ഗഗവകുകനരയ ആറസ്റ്റ് മണനി
വഗരയസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവനിഗട  നഴസ്റ്റ്  മരുനഗകേസ്ഥാടുക്കുനതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
പലസലത്തുയ അപകേടകേരമസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരവയ സൃഷനിക്കുനണസ്റ്റ്. ആര്ദയ പദ്ധതനിയഗട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഫസ്ഥാര്മസനിസനിഗന കപസ്ഥാസസ്റ്റ് കനികയറസ്റ്റ് ഗചെയ്യസ്ഥാന ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുകമസ്ഥാ?

ശസ്പീമതനി ഗകേ  .    ഗകേ  .    ഗഗശലജേ ടസ്പീച്ചര്:  സര്,  ഗഗപ്രമറനി ഗഹല്തസ്റ്റ് ഗസനറുകേഗള
കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറകേ  എനളതസ്റ്റ്  എളുപ്പമുള  കേസ്ഥാരവമല.  നമുക്കതസ്റ്റ്
ഗചെയ്കത മതനിയസ്ഥാകൂ.  ആര്ദയ മനിഷന എന്തസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥായതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  എലസ്ഥാവരുയ  വളഗര  അനുകൂലമസ്ഥായനി  പ്രതനികേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഉച്ചവഗര  ഒരു
കഡസ്ഥാകറുയ  രണസ്റ്റ്  പസ്ഥാരസ്ഥാഗമഡനിക്കല്  സസ്ഥാഫമുണസ്ഥായനിരുന  സസ്ഥാപനഗതയസ്ഥാണസ്റ്റ്
കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി  ഗഗവകുകനരയ  വഗരയള  ഒ.പനി.യനികലയസ്റ്റ്  മസ്ഥാറനതസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ് ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ് 3 കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാഗരങനിലയ കവണയ. 170 കകേന്ദ്രങ്ങഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ
വര്ഷകതയസ്റ്റ് ഗതരഗഞടുതതസ്റ്റ്.  170  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരുഗടയയ അതനുസരനിച്ചുള നഴ്സുമസ്ഥാരുഗടയയ
ലസ്ഥാബസ്റ്റ്  ഗടകസ്പീഷവഗനയയ  തസ്തനികേ  സൃഷനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അക്കൂടതനില്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  ഫസ്ഥാര്മസനിസനില.
ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ്  680  തസ്തനികേകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  170  കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുകവണനി  സൃഷനിക്കഗപ്പടതസ്റ്റ്.  941
പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങഗള ഇതുകപസ്ഥാഗല സജ്ജമസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ കനിനനിക്കല്
എസസ്ഥാബനിഗഷ്മെനസ്റ്റ്  ബനില്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  രജേനിസര്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  കേഴനിയന  സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാക്കനി
മസ്ഥാറസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുകേയള.  അടുത ഗകേസ്ഥാലയ  500  ആകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങഗളഗയങനിലയ
ഗതരഗഞടുകക്കണനി വരുയ. 170  കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  680  തസ്തനികേ കവണഗമങനില്  500
കകേന്ദ്രങ്ങള്  എടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എത  തസ്തനികേ  കവണഗമനളതസ്റ്റ്  കേണക്കുകൂടനി  കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്
മതനി.  അതയയ തസ്തനികേ ധനകേസ്ഥാരവ വകുപ്പസ്റ്റ് സൃഷനിച്ചസ്റ്റ് തകരണതസ്ഥായനി വരുയ.  ഇകപ്പസ്ഥാള്
പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രതനില്  ഫസ്ഥാര്മസനിസനിഗന  തസ്തനികേ സൃഷനിച്ചനിടനില.  കഡസ്ഥാകര്മസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ്
മരുനസ്റ്റ് കുറനിച്ചുഗകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്റ്റ്.  ഗമഡനിക്കല് കഷസ്ഥാപ്പനില് മരുനസ്റ്റ് എടുത്തുഗകേസ്ഥാടുക്കുനവര്
നഴ്സുമസ്ഥാഗര പരനിശസ്പീലനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതുകപസ്ഥാഗല നല ലകബസ്ഥാറടറനിയണസ്റ്റ്. കനരഗത
പറഞതുകപസ്ഥാഗല  മനിനനിമയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  വച്ചസ്റ്റ്  തുടങ്ങുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
കകേന്ദ്രതനിഗന  കമസ്ഥാഡഗലസ്ഥാനയ  നമ്മുഗട  മുനനില്  ഇകപ്പസ്ഥാഴനില.  പല  രസ്ഥാജേവങ്ങളനില്
നടപ്പനിലസ്ഥാക്കുന  ഇതരയ  സനിസതനില്  നനിനയ  നലഗതലസ്ഥായ  ഉള്ഗക്കസ്ഥാണ്ടുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിനസ്ഥായനി  പ്രകതവകേ  കമസ്ഥാഡലണസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അങ്ങഗന  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി  വരുകമസ്ഥാള്
ഭസ്ഥാവനിയനില് നമുക്കസ്റ്റ് ആവശവമസ്ഥായളതസ്റ്റ്  കൂടുതല് കചെര്ക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധനിക്കുയ.  ഇകപ്പസ്ഥാള്
എന്തസ്ഥാണനള ഒരു ധസ്ഥാരണ ഉണസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഒബ്സര്കവഷന,
ഇമ്മകഗഗണകസഷനുള  സസൗകേരവങ്ങള്,  നല  ലകബസ്ഥാറടറനി,  കരസ്ഥാഗനികേള്  കേയറനി
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ഗചെലകമസ്ഥാള് അവഗര സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള റനിസപ്ഷന മുറനി ഇവഗയലസ്ഥായ സജ്ജമസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അവനിഗട  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  പസ്ഥാസനിക്കസ്റ്റ്  കേകസരയപകേരയ  എയര്കപസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  മസ്ഥാതൃകേയനിലള
കേകസരകേള്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടുളതസ്റ്റ്,  അഗതലസ്ഥായ  ഗചെയവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അത്ഭുതകേരമസ്ഥായ  പ്രതനികേരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  കഹസ്ഥാസനിറല്  മുതല്
മുകേളനികലസ്ഥാട്ടുള  കഹസ്ഥാസനിറലകേളനില്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  പസ്ഥാന  ഫണനിലയ  കേനിഫ്ബനിയനിലയ
വച്ചസ്റ്റ്  പണയ  ഗകേസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  പ്രസ്ഥാഥമനികേസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രതനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസത്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുയ  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുയ  നസ്ഥാട്ടുകേസ്ഥാരുയ  കചെര്നസ്റ്റ്
പശ്ചസ്ഥാതല  സസൗകേരവയ  ഗമച്ചഗപ്പടുതണഗമനസ്റ്റ്  അഭവര്ത്ഥനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  നനസ്ഥായനി
ഇടഗപട സലത്തു നല പ്രതനികേരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലഭനിച്ചതസ്റ്റ്.  വയനസ്ഥാടനില് കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
കകേന്ദ്രങ്ങളസ്ഥായനി മസ്ഥാറസ്ഥാന കപസ്ഥാകുന നസ്ഥാലസ്റ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ വര്ഷയ പഞസ്ഥായതസ്റ്റ്
70  ലകയ  രൂപകയസ്ഥാളയ  വകേഗകേസ്ഥാളളനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവനിഗട  പണനി  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
എയ.എല്.എ.മസ്ഥാരുയ നല തുകേ ഗകേസ്ഥാടുക്കുനണസ്റ്റ്.  നസ്ഥാട്ടുകേസ്ഥാരുഗട വനിപുലമസ്ഥായ കയസ്ഥാഗയ
വനിളനിച്ചുകചെര്തകപ്പസ്ഥാള്  സലഗത  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പണക്കസ്ഥാഗരലസ്ഥായ  അവര്  മുറനി
നനിര്മ്മനിച്ചുതരസ്ഥായ, എകസ്റ്റ്കറ ഗമഷസ്പീന വസ്ഥാങ്ങനിതരസ്ഥാഗമഗനസ്ഥാഗക്ക പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. മസ്ഥാസര്
പസ്ഥാന  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  നമ്മള്  പറയന  സസ്ഥാധനങ്ങള്  കവണയ  വസ്ഥാങ്ങനിക്കസ്ഥാന  എനസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്  പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  100  കേകസര  ഒരസ്ഥാള്  വസ്ഥാങ്ങനിതരസ്ഥാഗമനസ്റ്റ്  പറഞസ്ഥാല്
അതനിഗന ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ കനസ്ഥാക്കസ്ഥാഗത വസ്ഥാങ്ങരുതസ്റ്റ്, ആ കേസ്ഥാശനിനസ്റ്റ് നല പതസ്റ്റ് കേകസര
കേനിട്ടുഗമങനില്  തസ്ഥാങളുഗട  കേസ്ഥാശനിനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  നല  പതസ്റ്റ്  കേകസര  മതനിഗയനസ്റ്റ്
വനിനയകതസ്ഥാഗട പറയണയ.  ഇതുപറഞകപ്പസ്ഥാള് വലനിയ മസ്ഥാറമസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന
ചെനില  സലങ്ങളനില്  സന്ദര്ശനിച്ചകപ്പസ്ഥാള്  അവനിടഗത  റനിസപ്ഷഗനസ്ഥാഗക്ക  കേസ്ഥാണുകമസ്ഥാള്
കകേസ്ഥാര്പ്പകററസ്റ്റ്  കഹസ്ഥാസനിറലനിഗല  പകേനിട്ടുയ  സസൗകേരവങ്ങളുയ  വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മുഖവമനനി  ചെനിങ്ങയ  1-നസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  വനി.  കജേസ്ഥായനി  എയ.എല്.എ.-യഗട  വര്ക്കല  മണ്ഡലതനിഗല
ഗചെമ്മരുതനി  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രതനിഗന  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ  നനിര്വ്വഹനിക്കസ്ഥാന  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അവനിഗട  ഇസൗ സസൗകേരവങ്ങഗളലസ്ഥായ  ഉണസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നല വൃതനിയയ ഗവടനിപ്പുമുള
സസൗകേരവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

എലസ്ഥാവരുയ പ്രസയഗനിക്കുകമസ്ഥാള് ജേസ്പീവനിതഗഗശലസ്പീ കരസ്ഥാഗങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.
ഷഗര് വനനിടസ്റ്റ് ഇനസുലനിന പമസ്റ്റ് അകനത്വഷനിച്ചസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരസ്ഥാവശവവമനിലസ്ഥാഗത
ഭകണകതക്കസ്ഥാള് കൂടുതല് മരുനസ്റ്റ് കേഴനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അങ്ങഗനയള
കേസ്ഥാരവങ്ങള്  നമുക്കസ്റ്റ്  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ  കകേന്ദ്രതനില്വച്ചസ്റ്റ്  തഗന  അഡ്രൈസസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കണയ.  ഷഗര് വളഗരയധനികേയ വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന കരസ്ഥാഗനിക്കസ്റ്റ് ഗുളനികേ ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ്
വനിടുകേയല,  ഇവനിഗട  കരസ്ഥാഗനി രജേനിസര് ഗചെയ്യഗപ്പടുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗചെയനതസ്റ്റ്.  കഡസ്ഥാകറുയ  കരസ്ഥാഗനിയയ
തമ്മനില് നല ബനയ വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. അടുതയസ്ഥാഴ്ച എകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ് വകരണഗതനളതസ്റ്റ്
സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  കരസ്ഥാഗനിയഗട  ഗമസ്ഥാഗഗബല്  കഫസ്ഥാണനികലയസ്റ്റ്  സകന്ദശയ  അയച്ചസ്റ്റ്
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വനിളനിച്ചുവരുതനി  ചെനികേനിത്സനിക്കുന  രസ്പീതനിയനികലയസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഡയറസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വലനിയ  കകേസ്ഥാര്പ്പകററസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളനില്
ഡയറസ്പീഷനടുതസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുക്കണയ.  തക്കസ്ഥാളനിയയ
വഴുതനയയ ഗവണയയയ വച്ചസ്റ്റ് കേഴനിക്കണയ,  കേഴനിക്കണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ് പറയന പ്രകേടമസ്ഥായ
ഒരു സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് പസ്ഥാവഗപ്പടവര്ക്കസ്റ്റ് എതനിപ്പനിടനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയസ്ഥാതതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവനിഗടതഗന  ഡയറസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയണയ.  വവസ്ഥായസ്ഥാമതനിനുള
സസൗകേരവവയ കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള് തുടങ്ങുന  170
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലയ  ആയഷസ്റ്റ്  ഡനിപ്പസ്ഥാര്ട്ടുഗമനസ്റ്റ്  കയസ്ഥാഗ  ഗസനര്  ആരയഭനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഏഗതങനിലയ  ഗസനറനില്  കയസ്ഥാഗ  കവണ  മനിനനി  ജേനിയ  മതനിഗയനസ്റ്റ്  പറഞസ്ഥാല്  അതുമസ്ഥാകേസ്ഥായ.
ജേനങ്ങളുഗട  വവസ്ഥായസ്ഥാമയ,  ഭകണകമയ  ഇഗതലസ്ഥായ  നനിയനനിക്കുന  രസ്പീതനിയനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആര്ദയ പദ്ധതനിയഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ കുടുയബസ്ഥാകരസ്ഥാഗവ സനിസയ വരുനതസ്റ്റ്.  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.,
തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് കഹസ്ഥാസനിറല്  എനനിവനിടങ്ങളനില് ഈ സനിസയ വരുനണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്  75
തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് കഹസ്ഥാസനിറലകേഗള ഇതനില് ഉള്ഗപ്പടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകക  44  എണ്ണമസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഈ വര്ഷയ എടുതതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ഡയസ്ഥാലനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിഗറസ്ഥാഗക്ക ഗകേസ്ഥാടുത്തു.  ചെനില
തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് കഹസ്ഥാസനിറലകേള് മസ്ഥാസര് പസ്ഥാന തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ശസ്പീ. വനി. ഡനി.
സതസ്പീശന  പറഞ  പറവൂര്  കഹസ്ഥാസനിറലനിഗനകപ്പസ്ഥാഗല  അതകതസ്ഥാളയ  നഗലസ്ഥാരു
കഹസ്ഥാസനിറലനിനസ്റ്റ്  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാലയ  ജേനിലയനിഗല  പുനലൂര്  തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ്  കഹസ്ഥാസനിറല്.
നനിങ്ങളുഗട  ആശുപതനി നവസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള്  പുനലൂര് തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപതനി കപസ്ഥായനി
ഒനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാണണഗമനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  എലസ്ഥാവകരസ്ഥാടുയ  പറയസ്ഥാറുണസ്റ്റ്.  വലനിയ  കേസ്ഥാഗശസ്ഥാനയ
കേനിടസ്ഥാഞനിട്ടുയ  വളഗര  ഭയഗനിയസ്ഥായനി  കമസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  അതനിനകേഗത  ഗബഡസ്റ്റ്
കപസ്ഥാലയ വളഗര മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായനിരനിക്കുന.  ആ ഗബഡസ്റ്റ് വനികദശത്തുനനിനസ്റ്റ് ഇറക്കുമതനി
ഗചെയ്തതസ്ഥാകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന കഡസ്ഥാകകറസ്ഥാടസ്റ്റ്  കചെസ്ഥാദനിച്ചകപ്പസ്ഥാള് അതസ്റ്റ് കകേരളതനിലണസ്ഥാ
ക്കനിയതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  പറയകേയണസ്ഥായനി.  ഇങ്ങഗനയള  ഗബഡസ്റ്റ്  കവണഗമനപറഞസ്റ്റ്
ഓര്ഡര്  ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ്  ഗചെയ്യനിച്ചതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  വനിരല്  നഖയ  ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ചുരണനിയസ്ഥാല്
ഗപയനിനസ്റ്റ്  അടര്നകപസ്ഥാകുന ഇരുമ്പുകേടനിലല അതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  ഗകേ.  രസ്ഥാജ മനിനനിസറുഗട
മണ്ഡലമസ്ഥായ  പുനലൂരനിഗനക്കുറനിച്ചുകൂടനി  പറയണഗമനസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹവയ
അവനിടഗത  നഗരസഭയയ  അതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതത്വപരമസ്ഥായ  പങസ്റ്റ്  വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഈ
ഒഗരണ്ണയ  മസ്ഥാതമല  ഇതുകപസ്ഥാഗലയള  കുകറ  കഹസ്ഥാസനിറലകേളുണസ്റ്റ്.  പുനലൂര്  കഹസ്ഥാസനിറലനിഗന
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന എലസ്ഥാവകരസ്ഥാടുയ പറയന ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാ തസ്ഥാലൂക്കസ്റ്റ് കഹസ്ഥാസനിറലകേളുയ
ആ നനിലവസ്ഥാരതനികലയസ്റ്റ്  എതണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആഗ്രഹനിക്കുനതസ്റ്റ്.
പകക നമ്മള് വനിരല് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചസ്ഥാല് അങ്ങഗന വരനില. നമുക്കസ്റ്റ് കൂടസ്ഥായനി പരനിശമനിക്കസ്ഥായ.
ഒരുമനിച്ചസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കേണ്ടുപനിടനിക്കസ്ഥായ.  ആഗരലസ്ഥായ  സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാന  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായനി  വരുന.
തലകശ്ശേരനി  ജേനറല്  കഹസ്ഥാസനിറലനില്  ഞങ്ങള്  ഇഗതലസ്ഥായ  നടത്തുന  സമയതസ്റ്റ്
അവനിടഗത കേസ്ഥാഷത്വസ്ഥാലനിറനി    നവസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  തരസ്ഥാഗമനസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ്  ഒരു ഫസൗകണഷന
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അവനിഗട വന.  45 ലകയ രൂപ  ഗചെലവഴനിച്ചസ്റ്റ്  തലകശ്ശേരനി ജേനറല് കഹസ്ഥാസനിറലനിഗന
കേസ്ഥാഷത്വസ്ഥാലനിറനി  അവര്  നവസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  തന.  റൂഫസ്റ്റ്  ഫസൗകണഷന,  ശഫസല്  ആനറസ്റ്റ്
ഷബസ്ഥാന  ഫസൗകണഷന  ഇവഗരലസ്ഥായ  സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാന  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായനി  വരുനണസ്റ്റ്.
പ്രശ്നമനിലസ്ഥാത ഏതസ്റ്റ്  സഹസ്ഥായവയ  സര്ക്കസ്ഥാര്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുയ.  ഞസ്ഥാന  ഇതസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാന
കേസ്ഥാരണയ  രജേനികസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ആശുപതനികേളുയ  വനികധയമസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ഈ
പറഞ സസ്ഥാനകഡര്ഡനികലയസ്റ്റ് വരണഗമനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആര്ദയ പദ്ധതനിയഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഈ
പറയന കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഗചെയ്യസ്ഥാന ഭരണ-പ്രതനിപക കഭദമനിലസ്ഥാഗത എലസ്ഥാ എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുയ
കനതൃതത്വപരമസ്ഥായ  പങസ്റ്റ്  വഹനിക്കണയ.  രണസ്റ്റ്  വര്ഷയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  ഇതനികലയസ്റ്റ്
എതനികച്ചരസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുയ.  എച്ചസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.  മസ്പീറനിയഗനിഗനസ്ഥാനയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  നമ്മള്
പഗങടുകക്കണ  ആവശവമനില.  എങനിലയ  ശസ്പീ.  ഗകേ.  മുരളസ്പീധരന  എയ.എല്.എ.-യയ
ഞസ്ഥാനുയകൂടനി  അകദ്ദേഹതനിഗന  മണ്ഡലതനിഗല  ആശുപതനി  ഗമച്ചഗപ്പടുതസ്ഥാഗമനസ്റ്റ്
വനിചെസ്ഥാരനിച്ചസ്റ്റ് ആ മസ്പീറനിയഗനില് പഗങടുക്കുകേയയ  അവകരസ്ഥാടസ്റ്റ് ഒരു മസ്ഥാസര് പസ്ഥാനുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന
പറയകേയയ ഗചെയ. ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട എയ.എല്.എ. കേകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ്  അറനിയനില.  അവര്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയ മസ്ഥാസര്പസ്ഥാന അതനിഗയഭസ്പീരമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നടപ്പനിലസ്ഥായസ്ഥാല്  ആകരസ്ഥാഗവ
കമഖലയനിഗല ഏറവയ വലനിയ അസറസ്ഥായനിരനിക്കുയ അങ്ങയഗട മണ്ഡലതനിലള ആ
ആശുപതനിഗയനള  കേസ്ഥാരവതനില്  ഒരു  തര്ക്കവമനില.  അതസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കണയ.
ഇങ്ങഗന ഓകരസ്ഥാകനസ്ഥാകരസ്ഥാനസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന പറയനനില.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞങ്ങളുഗട  മണ്ഡലതനിഗല   എച്ചസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.
മസ്പീറനിയഗനിനുയ കൂടനി വരുകമസ്ഥാ?

ശസ്പീമതനി  ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ  ടസ്പീച്ചര്:  സര്,  സമയയ  കേനിട്ടുയകപസ്ഥാഗല  വരസ്ഥായ.
എലസ്ഥായനിടത്തുയ വരസ്ഥാന കേഴനിയനില. ഇതസ്റ്റ് തലസസ്ഥാന നഗരനിഗയന  പ്രകതവകേതയളതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവനിഗട  ഗചെനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതരയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  വനിശദമസ്ഥായനി  ഞസ്ഥാന  പറയനനില.
അതനിദ്രുതഗതനിയനിലള ഒരു മസ്ഥാറയ കകേരളതനിഗന ആകരസ്ഥാഗവ കമഖലയനില് ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആ
മസ്ഥാറതനിനസ്റ്റ്  നനിങ്ങളുഗടഗയലസ്ഥായ സഹസ്ഥായയ  ഉണസ്ഥാകേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.

പരസവങ്ങഗള  നനിയനനിക്കുനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  പറഞ്ഞു.  ആയര്കവ്വദ
കമഖലയനിഗല  പരസവയ  എങ്ങഗന  നനിയനനിക്കസ്ഥായ?  നനിയമങ്ങളനില്  ഇനസ്റ്റ്  വലനിയ
തടസമുണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  ചെനിലകപ്പസ്ഥാള്  പുതനിയ  നനിയമഗമസ്ഥാഗക്ക  ആവശവമസ്ഥായനി  വരുയ.
നനിലവനിലള  നനിയമയ  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാന  കേഴനിയന  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഗചെയ്യസ്ഥായ.
ആയര്കവ്വദഗത  അവഗണനിക്കുനനില.  ഈ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  തഗന  International
Research  Institute  in  Ayurveda  എനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒരു  സസ്ഥാപനയ  കകേരളതനില്
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുന.  ആയര്കവ്വദ  ജേനിലസ്ഥാ  ആശുപതനികേഗളയയ  ഗസഷവസ്ഥാലനിറനിയസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറസ്ഥാന
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകലസ്ഥാപ്പതനിയനിഗല ജേനിലസ്ഥാ ആശുപതനികേള് മസ്ഥാതമല, കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാ, സനിദ്ധ
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തുടങ്ങനി  എലസ്ഥാ  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങഗളയയ  ഗമച്ചഗപ്പടുതനിയനിട്ടുകവണയ  രജേനികസ്ട്രേഷന
സയവനിധസ്ഥാനതനികലയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന.  ബനിലനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഇവഗയ  രജേനിസര്
ഗചെയ്യണഗമങനില്  വലനിയ  കജേസ്ഥാലനി  തഗനയണസ്റ്റ്.  അതത  എളുപ്പമുള  കേസ്ഥാരവമല.
അതസ്പീവ ശമകേരമസ്ഥായനിട്ടുള ആ കജേസ്ഥാലനി   സര്ക്കസ്ഥാര് കമഖല ഏഗറടുക്കണഗമനള
കേസ്ഥാരവതനില്  നനിങ്ങള് പറഞ നല  അഭനിപ്രസ്ഥായഗത  ഞസ്ഥാന മസ്ഥാനനിക്കുന. 

കകേരളതനിഗന  പരമരസ്ഥാഗത  ആയര്കവ്വദ  കമഖലഗയ  സയരകനിക്കസ്ഥാന    കനസ്ഥാക്കസ്ഥായ.
പസ്ഥാരമരവ  സനിദ്ധനിഗയ  എങ്ങഗന  സയരകനിച്ചുനനിര്തസ്ഥാഗമനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ആകലസ്ഥാചെനിക്കസ്ഥായ.
ഇതസ്റ്റ്  വലനിയ  തര്ക്കമുണസ്ഥാക്കുന  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എങനിലയ  അനുഭവതനിഗന  ഗവളനിച്ചതനില്
പസ്ഥാരമരവമസ്ഥായ ചെനില കേസ്ഥാരവങ്ങള് എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര്  പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സയരകനിക്കഗപ്പകടണ
ചെനില അറനിവകേള് പസ്ഥാരമരവ  കമഖലയനിലണസ്റ്റ്  എനള കേസ്ഥാരവതനില് സയശയമനില.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മുഖവമനനിതഗന  പലകപ്പസ്ഥാഴുയ പറയന ഒരു  കേസ്ഥാരവമുണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനമുണസ്ഥായതനിഗന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ചെനികേനിത്സ  നടതനിയനിട്ടുയ  കഭദഗപ്പടസ്ഥാത
ഒരു  അസുഖയ  ആയര്കവ്വദ  മരുനഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒരു മസ്ഥാസതനിനകേയ കഭദഗപ്പട്ടുഗവനസ്റ്റ്
പറയസ്ഥാറുണസ്റ്റ്.  അകലസ്ഥാപ്പതനിഗയയയ ആയര്കവ്വദകതയയ അവഗണനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയനില.
ഇഗതലസ്ഥായ  കചെര്ത്തുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിഗല  ആകരസ്ഥാഗവ  കമഖലയനില്  കേസ്ഥാരവങ്ങള്
ഗചെയ്യസ്ഥായ. 

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്: സര്, ആയര്കവ്വദയ, കഹസ്ഥാമനികയസ്ഥാ, യനസ്ഥാനനി എനനിവഗയ
കുറനിഗച്ചസ്ഥാഗക്ക  പറഞ്ഞു.  പകക നസ്ഥാചെത്വകറസ്ഥാപ്പതനിയയ  കയസ്ഥാഗയയ   പഠനിപ്പനിക്കുന ഒരു
സസ്ഥാപനവയ കകേരളതനിലനില. അതരഗമസ്ഥാരു സസ്ഥാപനയ തുടങ്ങസ്ഥാന മുനകേഗയ്യടുക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന ആവശവഗപ്പടുനതസ്റ്റ്.

ശസ്പീമതനി  ഗകേ  .    ഗകേ  .    ശശലജേ  ടസ്പീച്ചര്:  സര്,  കകേരളതനില്  ആയഷസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രകതവകേ
ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബസ്ഥാലസ്ഥാരനിഷതകേള്  തസ്പീരസ്ഥാത  ഒരു  ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനസ്ഥായനി  അതസ്റ്റ്
നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിഗന വനിപുലമസ്ഥായ ഒരു സയവനിധസ്ഥാനതനികലയസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന
സര്ക്കസ്ഥാര്  ആകലസ്ഥാചെനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ആയഷസ്റ്റ്  ഡനിപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്ഗമനനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  നസ്ഥാച്ചുകറസ്ഥാപ്പതനിക്കുയ
കയസ്ഥാഗയഗമലസ്ഥായ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവയ  നല്കേസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഈ  കമഖലയനിലള
ഗകവഷണങ്ങളുയ  മറകേസ്ഥാരവങ്ങളുയ  ശക്തമസ്ഥാകേണയ.  അതരതനിലള  സസ്ഥാപനങ്ങള്
കകേരളതനിലണസ്ഥാകുനതനിനസ്റ്റ് പരനിശമനിക്കുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  

ഞസ്ഥാന ഒരു കേസ്ഥാരവയ  കൂടനി  എലസ്ഥാ ഗമമര്മസ്ഥാരുഗടയയ ശദ്ധയനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരനികേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഈ ബനില് വളഗര ഗപഗടനസ്റ്റ് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കണയ. അതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇത വനിശദസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  കമഖലഗയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  പറഞതസ്റ്റ്.  കനരഗത  പറഞതുകപസ്ഥാഗല
ഈ ബനിലനിഗന രജേനികസ്ട്രേഷന വരുകമസ്ഥാള് ആ കഹസ്ഥാസനിറലനിഗന അധനിപനസ്ഥായനിട്ടുള
കഡസ്ഥാകര്ഗക്കതനിഗര  നടപടനിഗയടുക്കുന  അവസയണസ്ഥാവനില.  ഗവണ്ഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതനിഗന
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ഗഫസനിലനിറസ്പീസസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാകക്കണതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാക്കുയ.  കഡസ്ഥാകകറകയസ്ഥാ  ആ  സസ്ഥാപനതനിഗല
ഉകദവസ്ഥാഗസകനകയസ്ഥാ കുരുതനിഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന നനില്ക്കനില.  അതനിനസ്റ്റ് അവസരമുണസ്ഥാക്കുകേ
യനിഗലനളതസ്റ്റ് ഉറപ്പസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതുകപസ്ഥാഗല ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള് പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചനിട്ടുള ഇ-
ഗഹല്തസ്റ്റ്  പദ്ധതനി,  ആര്ദയ  പദ്ധതനിയഗട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഇഗതലസ്ഥായ  കവഗതയനില്
നടക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലസ്ഥാവരുകടയയ  പരനിശമവയ  ശദ്ധയയ  ഉണസ്ഥാകേണയ.  അകപ്പസ്ഥാള്
രജേനികസ്ട്രേഷന എളുപ്പതനിലസ്ഥാകുയ.  അതുകപസ്ഥാഗല  കപസ്ഥാസസ്റ്റ്  കനികയഷഗന  കേസ്ഥാരവതനില്
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  ധനകേസ്ഥാരവ  വകുപ്പുയ  ഗവണ്ഗമനയ  സഹസ്ഥായനിക്കുഗമനസ്റ്റ്  കേരുതുന.
ഞസ്ഥാന  അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇവനിഗട  പറഞനിട്ടുള  മറസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരവങ്ങഗളലസ്ഥായ  ബനിലനിഗന
വനിശദമസ്ഥായ ചെര്ച്ചസ്ഥാ കവളയനില് പറയസ്ഥായ.  അവനിചെസ്ഥാരനിതമസ്ഥായനി യനങ്ങള് കകേടസ്ഥാക്കുന
എനള പ്രശ്നങ്ങള് ഇവനിഗട ഉനയനിച്ചു. അതസ്റ്റ് വസ്തുതയസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ് ആശുപതനികേളനിഗല
മനിക്കവസ്ഥാറുയ  ഉപകേരണങ്ങള് കകേടസ്ഥായനി  കേനിടക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴ ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില്
ഗകേസ്ഥാബസ്ഥാള്ടസ്റ്റ് ഗമഷസ്പീന കകേടസ്ഥായനി എനപറഞസ്റ്റ് കുകറക്കസ്ഥാലയ കറഡനികയഷന നടക്കസ്ഥാതനിരുനതസ്റ്റ്
നനിങ്ങള്ഗക്കസ്ഥാഗക്ക ഓര്മ്മയണസ്ഥാകുയ.  അതസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള്  പുനദുഃസസ്ഥാപനിച്ചു.  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ചെനില  കേമനനികേളുമസ്ഥായനി  ധസ്ഥാരണസ്ഥാപതയ  ഒപ്പനിട്ടുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേടസ്ഥാവന  ഗമഷസ്പീനുകേള്
വളഗര ഗപഗടനസ്റ്റ് നനസ്ഥാക്കുന പ്രകനിയ കവഗതയനിലസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതുവഗരയനിലസ്ഥാത
ഒരു  അനുഭവമസ്ഥാണനിതസ്റ്റ്.  കേരുതനിക്കൂടനി  കകേടസ്ഥാക്കുനഗവന  ആകകപമുണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പരനികശസ്ഥാധന  നടതസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുയ.  ഏറവയ  ആധുനനികേമസ്ഥായ
ഉപകേരണങ്ങള് നമ്മുഗട സസ്ഥാപനങ്ങളനില് കവണയ.

ഇവനിഗട ഷമ്മനിയഗടയയ മുരുകേഗനയയ മരണഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.  ഗമഡനിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജകേള്  ഉപകേരണങ്ങളുഗട  ദസ്ഥാരനിദവയ  നനസ്ഥായനി  അനുഭവനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ലനിനസ്ഥാകേസ്റ്റ്  ഗമഷസ്പീന  വസ്ഥാങ്ങനിഗക്കസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഇനസസ്ഥാള്  ഗചെയനകതയള.  ഇതയയ  പ്രശസ്തമസ്ഥായ  ഒരു  ഗമഡനിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജേനില്  Linear  accelerator  ഉണസ്ഥായനിരുനനിഗലനസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  വനിശത്വസനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിയകമസ്ഥാ?  തൃശ്ശൂര്  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിലയ  ഇതുവഗര  Linear  accelerator
ഉണസ്ഥായനിരുനനിഗലനസ്റ്റ് നനിങ്ങളസ്ഥാഗരങനിലയ വനിശത്വസനിക്കുകമസ്ഥാ? എനനിക്കുയ വനിശത്വസ്ഥാസമുണസ്ഥായനിരുനനില.
Linear accelerator  ഇവനിഗടഗയസ്ഥാഗക്ക ഇലസ്ഥായനിരുനഗവനസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ് മനസനിലസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ്.
കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടസ്റ്റ് ഗമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജേനില് ഒരു കേസ്ഥാതസ്റ്റ് ലസ്ഥാബസ്റ്റ് മസ്ഥാതമസ്ഥാണുണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്. മനനി
ശസ്പീ.  റനി.  പനി.  രസ്ഥാമകൃഷ്ണന  ഭസ്ഥാഗവതനിനസ്റ്റ്  രകഗപ്പടതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹഗത  അവനിഗട
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുകമസ്ഥാള്  ആ  കടബനിളനില്  മറസ്ഥാരുയ  ഇലസ്ഥാതനിരുനതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയ
രകഗപ്പട്ടു.  പകേരയ  മഗറസ്ഥാനസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായനിരുനനില.  അവനിഗട  പല  ഉപകേരണങ്ങളുയ
ഉണസ്ഥായനിരുനനില.  കപരുകകേട  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അവനിഗടഗയസ്ഥാനയ
ഒനമനിഗലനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന പറയനനില.  പഗക വളഗര അതവസ്ഥാവശവമുള ഇതരയ ചെനില
ഉപകേരണങ്ങളനിഗലനളതസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കനി  ഈ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  ഇടഗപട്ടുതുടങ്ങനി.
തനിരുവനന്തപുരയ  ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിനസ്റ്റ്  ലനിനസ്ഥാകേസ്റ്റ്  ഗമഷസ്പീന  ഗകേസ്ഥാടുത്തു.   തൃശ്ശൂര്
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ഗമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജേനിനസ്റ്റ്  Linear  accelerator-ഉയ   ഒരു  ഗകേസ്ഥാബസ്ഥാള്ടസ്റ്റ്  ഗമഷസ്പീനുയ
ഗകേസ്ഥാടുത്തു.  എലസ്ഥാഗമസ്ഥാനയ ഞസ്ഥാന പറയനനില.  ഇതരതനില് ഒരു വര്ഷയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗചെയ്യസ്ഥാവന  മസ്ഥാകനിമയ  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബജേറസ്റ്റ്  ഡനിസ്കൈഷഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഡനിമസ്ഥാനസ്റ്റ്  ഡനിസ്കൈഷനനില്  പ്രസയഗനിക്കുകേയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനരുതസ്റ്റ്.  കേസ്ഥാരണയ  ഈ
സസ്ഥാപനങ്ങളുഗടഗയലസ്ഥായ  രജേനികസ്ട്രേഷഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഇഗതസ്ഥാഗക്ക  ഗചെയ്തസ്ഥാകല  മതനിയസ്ഥാകൂ.
ബനിലനിഗന  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ശബ  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഡനിസ്കൈഷനനില്  ഓകരസ്ഥാ  വകുപ്പനികനയയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  എങ്ങഗന
ശകേകേസ്ഥാരവയ ഗചെയന, എന്തസ്റ്റ് മസ്ഥാറങ്ങള് വരുതണയ, എങ്ങഗന ഇയപനിഗമനസ്റ്റ് ഗചെയയ
എനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  വനിശദമസ്ഥായനി  പറയസ്ഥായ.   ബസ്ഥാക്കനിഗയലസ്ഥായ  ബനില് അവതരനിപ്പനിച്ച
സമയതസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനസ്റ്റ്  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകകേസ്ഥാള്  അടക്കയ  ഇതനില്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകകേസ്ഥാള്  ലയഘനിച്ചതനിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ്റ്റ്  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1  മരണയ
ഇതയധനികേയ  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന  കേസ്ഥാരണയ.  സത്വകേസ്ഥാരവ  കഹസ്ഥാസനിറലകേളനിഗലസ്ഥാനയ  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകക്കസ്ഥാള്
അനുസരനിക്കുനനില.  എ,  ബനി,  സനി  കപ്രസ്ഥാകടസ്ഥാകകേസ്ഥാള്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ടസ്പീറസ്റ്റ്ഗമനസ്റ്റ്  നടതണയ.
എകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗുളനികേ  കേഴനികക്കണഗതനസ്റ്റ്  പറഞസ്ഥാഗലസ്ഥാനയ  കകേള്ക്കുനനില.  ഇഗതസ്ഥാഗക്ക
വരുകമസ്ഥാള് അകങ്ങസ്ഥാട്ടുമനികങ്ങസ്ഥാട്ടുമുള നമ്മുഗട സയശയങ്ങളുയ പരസ്ഥാതനികേളുയ സങടങ്ങളുയ
ഈ ഗമച്ചഗപ്പടുതലനിലൂഗട തസ്പീര്ക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുഗമനസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന
എഗന പ്രസയഗയ അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുന.

ഇതരതനിലള ഒരു നല ഡനിസ്കൈഷന സയഘടനിപ്പനിച്ചതനില് വളഗര സകന്തസ്ഥാഷകതസ്ഥാടു
കൂടനി  എലസ്ഥാവകരസ്ഥാടുയ നന്ദനി പറയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ ബനില്  അവതരനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്,  പസ്ഥാസസ്ഥായനി
കേഴനിഞസ്ഥാല്  എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളുയ  രജേനിസര്  ഗചെയനതനിനുകവണനി  അതനിഗന
സസ്ഥാധവതകേഗളസ്ഥാരുക്കസ്ഥാന  എലസ്ഥാവരുയ  ഒഗതസ്ഥാരുമകയസ്ഥാടുകൂടനി  നനില്ക്കണയ.  സത്വകേസ്ഥാരവ
സസ്ഥാപനങ്ങകളസ്ഥാടുയ ഗചെറുകേനിട സസ്ഥാപനങ്ങകളസ്ഥാടുയ വലനിയ സസ്ഥാപനങ്ങകളസ്ഥാടുയ എന്തസ്റ്റ്
സമസ്പീപനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  കവണഗതഗനലസ്ഥായ  ഇതനിലണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന  അതനിഗന  പദസ്ഥാനുപദമസ്ഥായനി
മറുപടനി പറയനനില.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ ചെര്ച്ചയനില് പഗങടുത എലസ്ഥാവകരസ്ഥാടുയ നന്ദനി
പറയന.  ഇടഗപടസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചവകരസ്ഥാടുയ  കകേടനിരുനസ്റ്റ്  സമ്മതനിച്ചവകരസ്ഥാടുഗമലസ്ഥായ   ആകരസ്ഥാഗവ
വകുപ്പനിഗന പ്രകതവകേ നന്ദനി അറനിയനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ഈ  ബനിലനിഗന  സയബനനിച്ച  ഗപസ്ഥാതുചെര്ച്ചയനില്  നഗലസ്ഥാരു  സമവസ്ഥായമസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.
അതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനില് ബനില് ഗസലകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയഗട പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണഗമനള
പ്രകമയമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  അവതരനിപ്പനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്.  ആ  പ്രകമയതനികനല്  ശസ്പീ.  ആര്.
രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പനിച്ച  2  (ബനി)  കഭദഗതനിയസ്ഥായ ബനില് ബനഗപ്പട സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയഗട
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണഗമന കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുന. കേസ്ഥാരണയ ഏറവയ എളുപ്പതനില് ഈ
ബനില് അവതരനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുകേഗയന ഉകദ്ദേശവകതസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
ഗമമര്മസ്ഥാഗരലസ്ഥായ  ആ  അഭനിപ്രസ്ഥായകതസ്ഥാടസ്റ്റ്  കയസ്ഥാജേനിക്കുനഗതനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  കേരുതുനതസ്റ്റ്.
അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഏറവയ  കവഗതനില്  ഈ  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പനിച്ചസ്റ്റ്
പസ്ഥാസസ്ഥാക്കസ്ഥാന കേഴനിയന രസ്പീതനിയനില് ബനഗപ്പട സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയഗട പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണഗമന കഭദഗതനി ഞസ്ഥാന അയഗസ്പീകേരനിക്കുന. ഈ കഭദഗതനികൂടനി ഉള്ഗപ്പടുതനി
ഗകേസ്ഥാണ്ടുള പ്രകമയയ സഭ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കണഗമനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന അഭവര്ത്ഥനിക്കുന.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന,  അങ്ങയഗട  1  (എ)  നമര്
കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ് ഗചെയനകണസ്ഥാ? 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന  : സര്, ഞസ്ഥാന പ്രസസ്റ്റ് ഗചെയനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന അവതരനിപ്പനിച്ച  1  (എ)  നമര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ആര്. രസ്ഥാകജേഷസ്റ്റ് അവതരനിപ്പനിച്ച 2 (ബനി) കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി ഗചെയ്തപ്രകേസ്ഥാരമുള പ്രകമയമസ്ഥായ 2017-ഗല കകേരള കനിനനിക്കല് സസ്ഥാപനങ്ങള്
(രജേനികസ്ട്രേഷനുയ നനിയനണവയ) ബനില് ആകരസ്ഥാഗവവയ കുടുയബകകമവയ സയബനനിച്ച
XII-ാം നമര് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയഗട പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണഗമന പ്രകമയഗത

അനുകൂലനിക്കുനവര്........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്........

പ്രകമയയ  സഭ  അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  ബനില്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയഗട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയന.

(ii) 2017-  ഗല കകേരള സമുദ മത്സവബനന നനിയനണ   (  കഭദഗതനി  )   ബനിലനിഗന
അവതരണവയ സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് അയയണഗമന പ്രകമയവയ 

മത്സവബനനവയ  ഹസ്ഥാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വവവസസ്ഥായവയ
വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീമതനി ഗജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മ  ):  സര്,  2017-ഗല കകേരള സമുദ മത്സവബനന
നനിയനണ (കഭദഗതനി) ബനില് ഞസ്ഥാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ബനില് അവതരനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന.

മത്സവബനനവയ  ഹസ്ഥാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വവവസസ്ഥായവയ
വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി ഗജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മ):  സര്,  2017-ഗല കകേരള സമുദ മത്സവബനന
നനിയനണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്  കൃഷനിയയ  മൃഗസയരകണവയ  മത്സവബനനവയ
സയബനനിച്ച സബ്കസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി I-ഗന പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണഗമന പ്രകമയയ ഞസ്ഥാന
അവതരനിപ്പനിക്കുന.

തുറമുഖവയ  മകസനിയവയ  പുരസ്ഥാവസ്തു  സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രസ്ഥാമചെന്ദ്രന
കേടനപ്പളനി):  സര്, ഞസ്ഥാന പ്രകമയഗത പനിന്തസ്ഥാങ്ങുന.

മത്സവബനനവയ  ഹസ്ഥാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വവവസസ്ഥായവയ
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഗജേ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മ):  സര്, 1980-ഗല കകേരള സമുദ മത്സവബനന
നനിയനണ  നനിയമതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ഒരു  കഭദഗതനി  ഗകേസ്ഥാണ്ടു  വരുനതസ്റ്റ്.
മത്സവസമതസ്റ്റ് സയരകനികക്കണതനിഗന പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവയ  തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞു ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അനസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാര് നനിയമനിച്ച മജയദസ്ഥാര് കേമ്മനിറനി ശനിപസ്ഥാര്ശയഗട അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
1980-ല് ഈ നനിയമയ ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനതസ്റ്റ്. ശസ്ഥാസസ്പീയ അടനിസസ്ഥാനതനില് മത്സവബനനയ
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നനിയനനിക്കുകേയയ മത്സവസമതസ്റ്റ് സയരകനിക്കുകേയയ ഗചെയകേ എന ലകവമസ്ഥായനിരുന ഈ
നനിയമയ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുന സമയതസ്റ്റ് ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷയ 1986 ഒകകസ്ഥാബര്
15-നസ്റ്റ്  കവഗറസ്ഥാരു  കഭദഗതനി  കൂടനി  വരനികേയണസ്ഥായനി.  അതസ്റ്റ്  നനിയമലയഘനയ  നടത്തുനവര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കകേണ  പനിഴ  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുനതനിനുകവണനിയള  കഭദഗതനിയസ്ഥായനിരുന.  നനിയമയ
പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  സമയതസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്  മനുഷവശക്തനിയസ്ഥാല്  പ്രവര്തനിക്കുന
മത്സവബനന ഉപകേരണങ്ങളസ്ഥായനിരുന.  അനസ്റ്റ്  മത്സവബനന യസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥായനിരുന
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്.  100  കുതനിരശക്തനിയനില്  തസ്ഥാഗഴയള  എഞനിനുകേള്  മസ്ഥാതകമ
അക്കസ്ഥാലതസ്റ്റ്  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചനിരുനള.  എനസ്ഥാല്  ഇനസ്റ്റ്  സനിതനി  മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുന.
1980-കേളനിഗല  സനിതനിയല  2017-ല്  ഉളതസ്റ്റ്.  യനവല്കൃത  കബസ്ഥാട്ടുകേളുഗടയയ  നസ്ഥാടന
വളങ്ങളുഗടയയ  പ്രവര്തനങ്ങഗള നനിയനനിക്കുകേ മസ്ഥാതയ  ലകവമനിട്ടുളതസ്ഥായനിരുന
അനഗത നനിയമയ.  കകേരളതനിഗല സമുദ കമഖലയഗട വനികേസന ചെരനിതതനില്  80-കേള്ക്കസ്റ്റ്
വളഗര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവമുണസ്റ്റ്.  1980-കേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്  ഒവനിയയ  ഇനഗടസ്ഥാഡകസസ്റ്റ് ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.
കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്  ഒവനിയയ  വനകതസ്ഥാടുകൂടനി  അതനികവഗമസ്ഥാണസ്റ്റ്  മത്സവബനന  യസ്ഥാനങ്ങളുഗട
എണ്ണയ വര്ദ്ധനിക്കുന തരതനികലയസ്റ്റ് കേസ്ഥാരവങ്ങള് വനതസ്റ്റ്.  എനമസ്ഥാതമല ring seine
വല ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന സനിതനിയയ ഉണസ്ഥായതസ്റ്റ് അക്കസ്ഥാലയളവനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്. വളഗര ഉയര്ന
കുതനിരശക്തനിയള ഇനകബസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ് എഞനിനുകേള്,  അനസ്റ്റ് വളഗര തസ്ഥാഗഴയളവയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചനിരുനഗതങനില്  ഇകപ്പസ്ഥാള്  രണ്ടുയ  മൂനയ  കമസ്ഥാകടസ്ഥാറുകേള്  ഘടനിപ്പനിച്ച  പരമരസ്ഥാഗത
യസ്ഥാനങ്ങളുയ  സര്വ്വസസ്ഥാധസ്ഥാരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  കുറഞ  കേണ്ണനിവലനിപ്പമുള  വലകേള്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന
സനിതനിയയ  വവസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  യനവല്കൃത  കബസ്ഥാട്ടുകേളുഗടയയ  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്  ഘടനിപ്പനിച്ച
വളങ്ങളുഗടയയ  എണ്ണതനിലയ  കശഷനിയനിലയ  ഉണസ്ഥായ  വര്ദ്ധനവസ്റ്റ്  കേടലനില്  മത്സവബനന
സമ്മര്ദ്ദേയ കമസ്ഥാതസ്പീതമസ്ഥായനി വര്ദ്ധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഇടയസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഉയര്ന മത്സവബനന
സമ്മര്ദ്ദേയമൂലയ  മത്സവവനിഭവങ്ങളുഗട  കശസ്ഥാഷണതനിനുയ  മകത്സവസ്ഥാല്പ്പസ്ഥാദനയ  കുറയനതനിനുയ
കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി.  ഈ സസ്ഥാഹചെരവയ കൂടുതല് കുതനിരശക്തനിയള യനങ്ങള് ഉപകയസ്ഥാഗനി
ക്കുനതനിനുയ  അതരതനില്  കൂടുതല്  നസ്പീളതനിലള  വലകേള്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കു
നതനിനുഗമസ്ഥാഗക്ക  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള  നനിര്ബനനിതമസ്ഥാക്കുന  തരതനികലയസ്റ്റ്
കേസ്ഥാരവങ്ങള്  എത്തുകേയയ  ഗചെയ.  കമസ്ഥാതസ്പീതമസ്ഥായനി  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന  മത്സവബനന  സമ്മര്ദ്ദേയ
കേടലനിഗന ആവസ്ഥാസ വവവസഗയതഗന തകേനിടയമറനിക്കുന തരതനികലയസ്റ്റ് എതനിയനി
രനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലയ  കേടല്  മകത്സവസ്ഥാല്പ്പസ്ഥാദനയ  ഗണവമസ്ഥായനി  കുറഞ്ഞു.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന  സമുദഗകവഷണ  സസ്ഥാപനയ  (സനി.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ഐ.)  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ച
കേണക്കുകേള് അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  2012-ല് കകേരളതനിഗന കേടല് മകത്സവസ്ഥാല്പ്പസ്ഥാദനയ  8.3
ലകയ ഗമടനികേസ്റ്റ് ടണ് ആയനിരുനതസ്റ്റ്  2015  ആയകപ്പസ്ഥാള്  4.82  ലകയ ഗമടനികേസ്റ്റ് ടണ്
ആയനി  കുറഞ്ഞു.  ഇതരതനിലള  മത്സവബനന  രസ്പീതനികേള്  കേസ്ഥാരണയ  മകത്സവസ്ഥാല്
പ്പസ്ഥാദനതനില്  ഭസ്പീമമസ്ഥായ  കുറവസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ്റ്റ്.  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷഗതയയ  കേണക്കുണസ്റ്റ്.
വളഗരകയഗറ  ശവകേനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  ബനില്  അവതരനിപ്പനിക്കുനതസ്റ്റ്  എനതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഓകരസ്ഥാ വര്ഷങ്ങളനികലയയ കേണക്കനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുനനില.  മത്സവസമതനിഗന അളവസ്റ്റ്
കനഗര പകുതനിയസ്ഥായനി  കുറഞ്ഞു.  എനസ്ഥാല് ഇതരയ യസ്ഥാനങ്ങഗളകയസ്ഥാ  വലകേഗളകയസ്ഥാ
നനിയനനിക്കസ്ഥാന  1980-ഗല കകേരള സമുദ മത്സവബനന നനിയനണ നനിയമതനില്
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വവവസകേളനില.   വല,  എഞനിന, കബസ്ഥാട്ടുകേളുഗട എണ്ണയ, ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന വലയഗട
നസ്പീളയ  മുതലസ്ഥായ  കേസ്ഥാരവങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു  നനിയനണവയ  നനിയമതനിലനില.  ഇസൗ
സസ്ഥാഹചെരവതനില്  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്  ഘടനിപ്പനിച്ച  എഞനിനുകേളുഗട  എണ്ണയ  29698  ആണസ്റ്റ്.
യനവല്കൃത  യസ്ഥാനങ്ങള്  (ഇനകബസ്ഥാര്ഡസ്റ്റ്  വളങ്ങള്  ഉള്ഗപ്പഗട)  5284  ആണസ്റ്റ്.
കമസ്ഥാടസ്ഥാര്  ഘടനിപ്പനിക്കസ്ഥാതവ  2539  ആണസ്റ്റ്.   ഇനസ്റ്റ്  നമ്മുഗട സമുദതനിലള ആഗകേ
യസ്ഥാനങ്ങളുഗട എണ്ണയ 37521 ആണസ്റ്റ്. എനസ്ഥാല് ഇതരയ കേസ്ഥാരവങ്ങള് എതകതസ്ഥാളകമ
പസ്ഥാടുളഗവന  നനിയനണയ  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  2014-ഗല  കടസ്ഥാള്  ബസ്ഥാന  കേമ്മനിറനി  ഒരു
റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് തനനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആ റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് mechanical multiday trawlers
2489  മസ്ഥാതകമ  പസ്ഥാടുളഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവര്  ശനിപസ്ഥാര്ശ  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.  ഗമക്കശനസ് ഡസ്റ്റ്
കടസ്ഥാള്  ഗനറസ്റ്റ്  1121,  ഗമക്കശനസ്ഡസ്റ്റ്  ഗനില്  ഗനറസ്റ്റ്  64.  സമയപരനിമനിതനിഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
എലസ്ഥാതനിഗനയയ വനിശദസ്ഥായശങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില. ആഗകേ 15138
യസ്ഥാനങ്ങള്  മസ്ഥാതകമ  പസ്ഥാടുളഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  ഇനളതസ്റ്റ്  37521
ആണസ്റ്റ്.  ഏകേകദശയ 38000-കതസ്ഥാളയ യസ്ഥാനങ്ങള് ഉള സസ്ഥാനതസ്റ്റ് പതനിനയ്യസ്ഥായനിരകമ
പസ്ഥാടുളഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ്  വവവസ.  ഇതരഗമസ്ഥാരു  വവതവസ്ഥാസമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  ഇന്തവന  സമുദതനില്
നനിലനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  കേടല് മകത്സവസ്ഥാല്പ്പസ്ഥാദനതനില് വരുന ഗണവമസ്ഥായ ഈ കുറവസ്റ്റ്
മത്സവകമഖലഗയ ആശയനിച്ചു ജേസ്പീവനിക്കുന പത്തുലകകതസ്ഥാളയ വരുന മത്സവഗതസ്ഥാഴനി
ലസ്ഥാളനികേളുഗടയയ മത്സവ അനുബന ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗടയയ ജേസ്പീവസുരകഗയ കനരനിടസ്റ്റ്
ബസ്ഥാധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി.  ഇതസ്റ്റ് കേടല് കമഖലയനില് സസ്ഥാമൂഹവവയ സസ്ഥാമതനികേവമസ്ഥായ
പ്രതവസ്ഥാഘസ്ഥാതങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഇടയസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മത്സവകമഖലയഗട  നനിലനനില്പ്പനിനു
തഗന ഭസ്പീഷണനിയണസ്ഥായ ഈ സസ്ഥാഹചെരവതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് കേടല് ആവസ്ഥാസ വവവസഗയ
സയരകനിക്കുകേ, മത്സവ വനിഭവസയരകണയ സസ്ഥാധവമസ്ഥാക്കുകേ, മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട കകമയ
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എനനിവയകവണനി 1980-ഗല ഗകേ.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്. ആകനില് കേസ്ഥാകലസ്ഥാചെനിതമസ്ഥായ
പരനിഷ്കസ്ഥാരയ ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്. 

മത്സവബനന യസ്ഥാനങ്ങളുഗട വലനിപ്പവയ എണ്ണവയ കശഷനിയയ നനിയനനിക്കുകേ,
മത്സവബനന വലകേളുഗട ഉലസ്ഥാദനയ, വനിപണനയ എനനിവ നനിയനനിക്കുകേ, വലകേളുഗട
വലനിപ്പയ, കേണ്ണനി എനനിവ നനിയനനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയനിലൂഗട മസ്ഥാതകമ മത്സവബനന
സമ്മര്ദ്ദേയ  നനിയനനിക്കുനതനിനുയ  മത്സവവനിഭവ  സയരകണയ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുയ
സുസനിര മകത്സവസ്ഥാലസ്ഥാദനയ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുയ സസ്ഥാധനിക്കുകേയള.  ഗചെറുമസ്പീനുകേഗള
പനിടനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  വല  എങ്ങഗന  കവണഗമനള  മനിനനിമയ  ലസ്പീഗല്  ഗഗസസനിഗന
സയബനനിച്ചസ്റ്റ് സനി.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ഗഎ.-യഗട ശനിപസ്ഥാര്ശയണസ്റ്റ്.  ഏകേകദശയ  58 -ഇനയ
ഗചെറുമത്സവങ്ങഗള  പനിടനിക്കുനതസ്റ്റ്  നനികരസ്ഥാധനിക്കണഗമനസ്റ്റ്  സനി.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ഗഎ.
ശനിപസ്ഥാര്ശ  ഗചെയ്തനിരുന.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  14-ഇനയ  മത്സവങ്ങള്ക്കുമസ്ഥാതകമ
എയ.എല്.എസസ്റ്റ്.  പ്രഖവസ്ഥാപനിച്ചസ്റ്റ്  നനികരസ്ഥാധനയ  ഏര്ഗപ്പടുതനിയനിട്ടുള.  എനസ്ഥാല്  ഇസൗ
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അധനികേസ്ഥാരതനില് വനതനിനുകശഷയ  44-ഇനയ  മത്സവങ്ങളുഗട  എയ.എല്.എസസ്റ്റ്.
കൂടനി നനിശ്ചയനിച്ചസ്റ്റ്,  അതരയ ഗചെറുമത്സവങ്ങഗള പനിടനിക്കസ്ഥാന പസ്ഥാടനിഗലനസ്റ്റ് ഉതരവനിറക്കനി.  ഇസൗ
ഉതരവസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷയ ഗചെറുമസ്പീനുകേഗള  പനിടനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഒരു പരനിധനിവഗര നനിയനനിക്കസ്ഥാന
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കേഴനിഞനിട്ടുഗണങനിലയ മകത്സവസ്ഥാല്പ്പസ്ഥാദനതനില് ഗചെറനിയ  വര്ദ്ധനവണസ്ഥായതസ്റ്റ്   ഇസൗ
വര്ഷയ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതരയ  നനിയനണയ  അവസസ്ഥാന  സമയതസ്റ്റ്  ഗചെയനതസ്റ്റ്
കേതനിരനികനല് വളയ വയനതനിനസ്റ്റ് തുലവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. കേസ്ഥാരണയ മത്സവസമതനിഗന അളവനില്
വര്ദ്ധനവനില.  ഗചെറുമസ്പീനുകേഗള  പനിടനിക്കുനതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കുനതുഗകേസ്ഥാണ്ടുമസ്ഥാതയ  മത്സവസമതസ്റ്റ്
സയരകനിക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനനില.  ഇതനിനസ്റ്റ്  ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായ  ഇടഗപടല്  ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇനസ്റ്റ് കകേരളതനിഗല കബസ്ഥാടസ്റ്റ് യസ്ഥാര്ഡുകേള്ക്കുയ ഗനറസ്റ്റ് ഫസ്ഥാകറനികേള്ക്കുയ  രജേനികസ്ട്രേഷന
ഇല. ആര്ക്കുയ എവനിഗടയയ കബസ്ഥാട്ടുകേള് നനിര്മ്മനിക്കസ്ഥായ. വലനിപ്പതനികനസ്ഥാ നസ്പീളതനികനസ്ഥാ
ഒരു  നനിയനണവമനില.  ഓകരസ്ഥാരുതരുഗടയയ  ഭസ്ഥാവനസ്ഥാവനിലസ്ഥാസയ  അനുസരനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്
യസ്ഥാനങ്ങളുഗട  നനിര്മ്മനിതനി.  അതുകപസ്ഥാഗല  രണസ്ഥായനിരയ  കേനികലസ്ഥാമസ്പീറര്  വഗര  നസ്പീളമുള
വലകേളുണസ്റ്റ്.  വലകേളുഗട കേണ്ണനിയഗട കേസ്ഥാരവതനില് യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു വവവസയമനില.  ഗചെറു
മത്സവങ്ങഗളയടക്കയ പനിടനിക്കുന തരതനിലള കേണ്ണനിയള വലകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഇക്കസ്ഥാരവങ്ങളനില്  ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായ  നനിയനണങ്ങള്  ഏര്ഗപ്പടുത്തുകേഗയനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
ഇസൗ കഭദഗതനിഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ലകവമനിടുനതസ്റ്റ്.  ഇതുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  2013-ല് ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്
യൂണനികവഴനിറനിയഗട ഗചെയര്മസ്ഥാന അയഗമസ്ഥായ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയഗട റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്   കേനിടനിയനിരുന.
ഇതരതനിലള  burning  ഇഷകസനിഗന  അഡ്രൈസസ്റ്റ് ഗചെയഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഒരു റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
ഗവണ്ഗമനനിനസ്റ്റ്  സമര്പ്പനിച്ചു.  പ്രസ്തന്നുത റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  കേനിടനിയകശഷവയ അതനികനല് ഒരു
നനിയമകഭദഗതനിയനികലയസ്റ്റ്  വരസ്ഥാന സനദ്ധമസ്ഥായനിരുനനില.  എനസ്ഥാല് ഇസൗ ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്
വനതനിനുകശഷയ 2017-ല് അഡസ്പീഷണല് ഡയറകഗറ ചുമതലഗപ്പടുതനി വസ്പീണ്ടുയ ഒരു
കേമ്മനിറനിഗയ നനികയസ്ഥാഗനിച്ചു.  ആ സമനിതനിയഗട റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിച്ചതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി ഇസൗ നനിയമകഭദഗതനിക്കസ്റ്റ് ആവശവമസ്ഥായ നടപടനികേളനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥായതസ്റ്റ്.
ഇസൗ  സസ്ഥാഹചെരവതനില്  കേടല്  മത്സവവനിഭവ  സയരകണയ,  സുസനിര  മത്സവ  ഉല്പ്പസ്ഥാദനയ,
സര്കവ്വസ്ഥാപരനി  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട  ജേസ്പീവനിതസുരക എനസ്പീ  ലകവങ്ങകളസ്ഥാഗട
ഇസൗ  സര്ക്കസ്ഥാര്  കകേരള സമുദ മത്സവബനന നനിയനണ നനിയമയ കഭദഗതനി ഗചെയനതനിനസ്റ്റ്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതനിഗന അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ ബനില് ഇവനിഗട അവതരനിപ്പനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഞസ്ഥാന
മറസ്റ്റ് വനിശദസ്ഥായശങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുനനില. 1980-ഗല നനിയമതനില് നസ്ഥാലസ്റ്റ് അദ്ധവസ്ഥായങ്ങളനിലസ്ഥായനി
25  വകുപ്പുകേളസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  അതനില് കഷസ്ഥാര്ടസ്റ്റ് ഗഗടറനിലയ കലസ്ഥായഗസ്റ്റ് ഗഗടറനിലയ ഉള്ഗപ്പഗട
ഒമകതസ്ഥാളയ  വകുപ്പുകേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കബസ്ഥാടസ്റ്റ്
യസ്ഥാര്ഡുകേള്ക്കസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷന കവണയ എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായയ
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുന  നനിയനണയ. ഇതുവഗര കബസ്ഥാടസ്റ്റ് യസ്ഥാര്ഡുകേള്ക്കസ്റ്റ് വവവസസ്ഥാപനിതമസ്ഥായ
ഒരു നനിയനണമനില.  അതുഗകേസ്ഥാണ്ടുതഗന കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  യസ്ഥാര്ഡുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്ബനമസ്ഥായനി
രജേനികസ്ട്രേഷനുണസ്ഥാകേണയ.  അതനിഗന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  രജേനികസ്ട്രേഷന  റനിനകവലയ  മറയ  അനുബന
കഭദഗതനികേളസ്ഥായനി  വരുയ.  മഗറസ്ഥാരു  സുപ്രധസ്ഥാന  കഭദഗതനി,  ഫനിഷനിയഗസ്റ്റ്  ഗനറനിഗന
ഗപ്രസ്ഥാഡകന യൂണനിറനിനസ്റ്റ് നനിര്ബനമസ്ഥായയ  രജേനികസ്ട്രേഷനുണസ്ഥാകേണയ എനളതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പസ്ഥാള്  ഗനറനിഗന  കേണ്ണനിയഗട  കേസ്ഥാരവതനില്  ഒരു അളവമനില.  അതസ്റ്റ്  നനിര്മ്മനിക്കുനവരുഗട
ഇഷതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ് കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഗചെയനതസ്റ്റ്.  രജേനികസ്ട്രേഷനുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് അതനിഗന
ഗപ്രസ്ഥാഹനിബനിഷന സയബനനിച്ച കഭദഗതനിയണസ്ഥാകുയ.   അടുത കഭദഗതനി, ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്
മസ്ഥാകനജേ സ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലകേളുഗട  രൂപസ്പീകേരണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  രജേനികസ്ട്രേഷനുയ  അതുമസ്ഥായനി
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ബനഗപ്പട  വവവസകേളുമുണസ്ഥായസ്ഥാല്  അതസ്റ്റ് മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗചെയനതനിനസ്റ്റ് ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്
കേസൗണ്സനില്  രൂപസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുനതസ്റ്റ്.  തനിതല  സയവനിധസ്ഥാനയ
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പഞസ്ഥായതസ്റ്റ്  പ്രസനിഡനസ്റ്റ്  ഗചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായനി
വനികലജേസ്റ്റ്  തലതനില് ഒരു കേമ്മനിറനിയയ ജേനിലസ്ഥാ തലതനില് ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്
കേസൗണ്സനിലയ കസറസ്റ്റ് തലതനില് ഒരു കേസൗണ്സനിലമുണസ്ഥാകുയ.  ഇതരതനില് ഒമതസ്റ്റ്
വകുപ്പുകേളനിലസ്ഥായനി  വരുന സുപ്രധസ്ഥാന  കഭദഗതനികേളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  മത്സവ  സമതസ്റ്റ്  സയരകനിക്കുകേ,
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട കകമയ ഉറപ്പസ്ഥാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഉള്ഗപ്പടുതസ്ഥാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.
നമ്മുഗട മത്സവസമതസ്റ്റ് സയരകനിക്കുകേ എനസ്റ്റ് പറയകമസ്ഥാള് കകേരളതനിഗല സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായ
മുഴുവന ജേനങ്ങളുഗടയയ  ഭകവ സുരകയഗട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതനിഗന കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്.
അതരതനില്  മത്സവസമതനിഗനയയ  ജേനങ്ങളുഗട  ആകരസ്ഥാഗവഗതയയ  സയരകനിക്കസ്ഥാന
കേഴനിയന  സുപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ കഭദഗതനികേളസ്ഥാണസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്.  ഇസൗ കഭദഗതനി ബനില്
ഞസ്ഥാന സഭയനില് അവതരനിപ്പനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  മഞളസ്ഥായകുഴനി  അലനിക്കുകവണനി  ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്:  സര്,
2017-ഗല കകേരള സമുദ മത്സവബനന നനിയനണ  (കഭദഗതനി)  ബനില് ഗപസ്ഥാതുജേനസ്ഥാഭനിപ്രസ്ഥായയ
ആരസ്ഥായനതനിനസ്ഥായനി 31-10-2017 വഗര സര്ക്കുകലറസ്റ്റ് ഗചെയ്യണഗമന 1 (എ) കഭദഗതനി
ഞസ്ഥാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനി വളഗര പ്രതസ്പീകകയസ്ഥാടുയ സകന്തസ്ഥാഷകതസ്ഥാടുയ  കൂടനിയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇസൗ  കഭദഗതനി  ബനില്  ഇവനിഗട  അവതരനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനഗത  മത്സവ
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട ദരനിതപൂര്ണ്ണമസ്ഥായ ജേസ്പീവനിതഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് നമുഗക്കലസ്ഥാവര്ക്കുയ അറനിയസ്ഥായ. ഇസൗ
ബനില് ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് തസ്പീരുനതല അവരുഗട ദരനിതയ.  പുതനിയ ജേസ്പീവനിത സസൗഭസ്ഥാഗവങ്ങളുഗട
മുഖതസ്റ്റ് കനസ്ഥാക്കസ്ഥാന തരഗപ്പടസ്ഥാഗത കേഷഗപ്പടുന മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട ജേസ്പീവനിതതനില് ഇസൗ
കഭദഗതനി  ബനില്  ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  മസ്ഥാറമുണസ്ഥാവകേയസ്ഥാഗണങനില്  എനനിക്കസ്റ്റ്  സകന്തസ്ഥാഷയ  മസ്ഥാതകമയള.
പകക  എലസ്ഥാവരുയ മനസനിലസ്ഥാകക്കണ ഒരു യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവയ,  ഇസൗ ബനിലനിഗന അഭസ്ഥാവയ
ഗകേസ്ഥാണല മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള് ഇനസ്റ്റ് ദരനിതമനുഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്. കരസ്ഥാഗനിയസ്ഥായ മകേഗള
കേനിടപ്പസ്ഥാടയ  പണയഗപ്പടുതനി  ചെനികേനിത്സനിച്ച  അച്ഛേനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എഗന  ജേനിലയനിഗല  മത്സവ
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനിയസ്ഥായ ശനിവദസ്ഥാസന, മകേളുഗട കേലവസ്ഥാണയ നടതസ്ഥാന നനിര്വ്വസ്ഥാഹമനിലസ്ഥാതതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് വസ്പീടുയ സലവയ പണയഗപ്പടുതനിയ പുഷ,  മത്സവബനന ഉപകേരണങ്ങള്
വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന  വസ്ഥായ്പഗയടുത  പ്രശസ്ഥാന്തന,  ഇസൗടുവസ്തുക്കളസ്ഥായനി  തസ്പീര്ന  ജേസ്പീവനിതങ്ങള്
ഇവരനില് മസ്ഥാതയ ഒതുങ്ങുനനില എനസ്റ്റ്  എനനിക്കുയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനിക്കുയ അറനിയസ്ഥായ.
തസ്പീരകദശ ജേനതയഗട ഗമസ്ഥാതയ കേണഗക്കടുതസ്ഥാല് ബഹുഭൂരനിപകവയ സഹകേരണ
ബസ്ഥാങ്കുകേളനില്നനിനയ  വസ്ഥായ്പഗയടുത  ആളുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  തങ്ങളുഗട  ജേസ്പീവനിതയ  പലനിശ  ഗകേസ്ഥാടുതസ്റ്റ്
തസ്പീരുഗമന ആധനി പങ്കുവയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ് കേടകലസ്ഥാരയ.  ആധസ്ഥാരയ പണയഗപ്പടുത്തുകേ,
തനിരനിച്ചടവനിനസ്റ്റ്  നനിര്വ്വസ്ഥാഹമനിലസ്ഥാഗത  ഇരുടനില്  തപ്പുകേ  എന ദരവസയനികലയസ്റ്റ്  ഇസൗ
സസ്ഥാധുക്കള് എത്തുനതസ്റ്റ് എങ്ങഗനയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ. ഇവനിടഗത ഓകരസ്ഥാ
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വസ്പീടനിലയ  കേണ്ണസ്പീരുപ്പസ്റ്റ് കേലര്ന  ജേസ്പീവനിതകേഥയണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ് വനിവനിധ
കമഖലകേളനില്  പണനിഗയടുക്കുന  നനിരവധനി  ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുണസ്റ്റ്.  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാ
ളനികേള്ക്കലസ്ഥാഗത മഗറസ്ഥാരു ഗതസ്ഥാഴനിലനില് ഏര്ഗപ്പടുനവര്ക്കുയ ഇതയയ അധനികേയ കേസ്ഥാലയ
കജേസ്ഥാലനി  നഷഗപ്പടുകേയനില.  പഴയകേസ്ഥാലതസ്റ്റ്   ജൂണ്,  ജൂഗഗല  (മഴയള മസ്ഥാസങ്ങള്)
മസ്ഥാസങ്ങളനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്   മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള  സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ  പഞമസ്ഥാസയ
അതസ്ഥായതസ്റ്റ് കജേസ്ഥാലനി ഇലസ്ഥാത മസ്ഥാസങ്ങള്. പകക ഇനസ്റ്റ് മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള് വര്ഷതനില്
പനണസ്റ്റ്  മസ്ഥാസവയ  പടനിണനിയനിലസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  പറഞസ്ഥാല്  ഒട്ടുയ  അതനിശകയസ്ഥാക്തനിയല.
കേടകലസ്ഥാരതസ്റ്റ് തസ്ഥാമസനിക്കുന ഒരു ജേനപ്രതനിനനിധനിഗയന നനിലയനില്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട
ദരനിതയ  കനരനിടസ്റ്റ്  അറനിയസ്ഥാവനതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  ഇതസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്
പഞമസ്ഥാസങ്ങളനില് മസ്ഥാതമല വര്ഷതനില് പനണസ്റ്റ് മസ്ഥാസവയ പടനിണനി കേനിടകക്കണ
ദരവസയസ്ഥാണസ്റ്റ് മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുളതസ്റ്റ്. വസ്ഥായ്പ പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി  അറകപസ്ഥാകുന
കേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  കുടുയബങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ആശത്വസ്ഥാസകമകേസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര്
ധനസഹസ്ഥായയ  ഏര്ഗപ്പടുതനിയഗതനസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനിക്കറനിയസ്ഥായ.  എനസ്ഥാല്
മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട  വനിഹനിതവയ  കചെര്തസ്റ്റ്,  മൂനസ്റ്റ്  ഗഡുക്കളസ്ഥായനി  കടസ്ഥാളനിയഗസ്റ്റ്
കേസ്ഥാലതസ്റ്റ് നല്കുന പതനിവസ്റ്റ് ഇതവണ നടപ്പസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുകണസ്ഥാഗയനസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മനനി  വവക്തമസ്ഥാക്കണയ.  ഇക്കുറനി കടസ്ഥാളനിയഗസ്റ്റ് തുടങ്ങുനതനിനുമുമസ്റ്റ് ഗവറുയ  1,500  രൂപ
മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  കേടലനില്  നനിനള  വരുമസ്ഥാനയ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി
നനിലച്ചകതസ്ഥാഗട സത്വകേസ്ഥാരവ  ധനകേസ്ഥാരവ സസ്ഥാപനങ്ങഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ് മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്
ആശയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സത്വകേസ്ഥാരവ  ധനകേസ്ഥാരവസസ്ഥാപനങ്ങള്  പസ്ഥാവഗപ്പട  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള
എതമസ്ഥാതയ  ചൂഷണതനിനസ്റ്റ്  വനികധയരസ്ഥാക്കുനഗവനസ്റ്റ്  പ്രകതവകേയ  പറകയണ  ആവശവമനില.
നമ്മള്  മനസനിലസ്ഥാകക്കണ  മഗറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരവയ,  പഞമസ്ഥാസങ്ങളനിലസ്ഥായസ്ഥാലയ  കജേസ്ഥാലനിയനിലസ്ഥാത,
വരുമസ്ഥാനമനിലസ്ഥാത  മറസ്റ്റ്  മസ്ഥാസങ്ങളനിലസ്ഥായസ്ഥാലയ  പസ്ഥാവഗപ്പട  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്
ഇടനനിലക്കസ്ഥാഗര  (മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ്  പലനിശയസ്റ്റ്  പണയ  നല്കുനവഗര)
ആശയനികക്കണനിവരുയ.  ഇങ്ങഗന  പണയ  വസ്ഥാങ്ങനിയസ്ഥാല്  കേടലനില്  കപസ്ഥായനി  പനിടനിച്ചു
ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുന മത്സവയ മുഴുവനുയ ആ ഇടനനിലക്കസ്ഥാര് ഗകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുയ.  പ്രഭസ്ഥാതയ മുതല്
പ്രകദസ്ഥാഷയ വഗര കേടലനികനസ്ഥാടസ്റ്റ് മലനിടസ്റ്റ്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുന മത്സവയ
ഇടനനിലക്കസ്ഥാരുഗട ഗഗകേകേളനികലയസ്ഥാണസ്റ്റ് കപസ്ഥാകുനഗതനസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനിക്കറനിയസ്ഥായ എനസ്റ്റ്
ഞസ്ഥാന കേരുതുന.  അതനില്നനിനയ അവഗര രകനിക്കുവസ്ഥാനുള ഒരു പദ്ധതനി നമുക്കസ്റ്റ്
ആവശവമസ്ഥാഗണന  കേസ്ഥാരവതനില്  മനനിക്കസ്റ്റ്  തര്ക്കമുണസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനനനില.
അതുകപസ്ഥാഗല മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി എനപറയകമസ്ഥാള് കേടലനില് കപസ്ഥായനി മസ്പീന പനിടനിക്കുനവര്
മസ്ഥാതമല  അനുബനഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുയ  അതനില്ഗപ്പടുയ.  മത്സവയ  വനില്ക്കുന  പസ്ഥാവഗപ്പട
മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  സസ്പീകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  അനുബന  ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളനില്  കൂടുതലയ.  മത്സവക്കുടയയ
തലയനില് ചുമനസ്റ്റ് കേനികലസ്ഥാമസ്പീറകറസ്ഥാളയ  നടനസ്റ്റ് ചെന്തയനില് എതനി മത്സവയ വനില്ക്കുന
പസ്ഥാവഗപ്പട  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  സസ്പീകേളുഗട  ജേസ്പീവനിതയ  വളഗര  ദരനിതപൂര്ണ്ണമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
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വരുമസ്ഥാനമനിലസ്ഥാത മസ്ഥാസങ്ങളനില്  അവര് ചെനില ആളുകേളനില് നനിനയ  പലനിശയസ്റ്റ് പണയ
വസ്ഥാങ്ങുയ.  എനസ്ഥാല് കജേസ്ഥാലനിയള മസ്ഥാസങ്ങളനില്  മത്സവവമസ്ഥായനി ചെന്തയനിഗലത്തുകമസ്ഥാള്
പലനിശയസ്റ്റ് പണയ ഗകേസ്ഥാടുത ആളുകേള് അവഗര കേസ്ഥാത്തുനനില്ക്കുയ.  അവര്ക്കസ്റ്റ് പലനിശ
ഗഗപസ ആവശവമനില അതനിനുപകേരയ മത്സവയ വസ്ഥാങ്ങുയ.  അദ്ധത്വസ്ഥാനനിക്കുന മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി
സസ്പീകേഗള  സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ  അവര്  ഒരു  വരുമസ്ഥാനവമനിലസ്ഥാഗത  പടനിണനിയനില്
നനിനയ  പടനിണനിയനികലയസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകുന  അവസയസ്ഥാണസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിഗന  പല
ഭസ്ഥാഗങ്ങളനിലമുളതസ്റ്റ്.  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗളയയ  അനുബനഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗളയയ
ഇതരയ ദരനിതതനില് നനിനയ രകനിക്കസ്ഥാനുള ഒരു നനിയമയ നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.

കബസ്ഥാടനിഗന ആര്.സനി. ബുക്കസ്റ്റ് വഗര പണയഗപ്പടുതനി  തുകേ വസ്ഥാങ്ങുന പസ്ഥാവഗപ്പട
മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുയ  കബസ്ഥാട്ടുടമകേളുയ  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനിലഗണനളതസ്റ്റ്   നമുഗക്കലസ്ഥാവര്ക്കുയ
അറനിയസ്ഥാവന  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനിയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതസ്ഥാനുള
മഗറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരവയ പണനി തസ്പീരസ്ഥാത വസ്പീടുകേഗളക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്. ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് വകുപ്പസ്റ്റ് നല്കേനിയ
2  ലകയ രൂപയസ്റ്റ്  നനിര്മ്മസ്ഥാണയ തുടങ്ങനി പകുതനിയസ്ഥായ ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  വസ്പീടുകേള്  നമ്മുഗട
സയസസ്ഥാനത്തുണസ്റ്റ്.  പലയനിടത്തുനനിനയ കേടയ വസ്ഥാങ്ങനി നനിര്മ്മസ്ഥാണയ തുടങ്ങനി പണനി തസ്പീരസ്ഥാത
വസ്പീടുകേള്  വഗര   കേടകലസ്ഥാരങ്ങളനിലഗണനസ്റ്റ്   എലസ്ഥാവര്ക്കുമറനിയസ്ഥാവന  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പസ്ഥാള്
സര്ക്കസ്ഥാര്  വസ്പീടനിനസ്റ്റ് 10 ലകയ രൂപ നല്കുനഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ്. സലതനിനസ്റ്റ് 6
ലകയ രൂപയയ  വസ്പീടനിനസ്റ്റ്  നസ്ഥാലസ്റ്റ്  ലകയ രൂപയമസ്ഥാണസ്റ്റ്  നല്കുനതസ്റ്റ്.  സലതനിനസ്റ്റ്  6
ലകയ രൂപ നല്കേനിയസ്ഥാല് അതനിനസ്റ്റ് എത ഗസനസ്റ്റ് സലയ  കേനിട്ടുഗമനസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മനനിക്കസ്റ്റ്  നലതുകപസ്ഥാഗല അറനിയസ്ഥായ.  6  ലകയ രൂപ ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  സലയ വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനുയ
പറനില, 4 ലകയ രൂപ ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് വസ്പീടസ്റ്റ് വയസ്ഥാനുയ പറനില. അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  10 ലകയ രൂപ
എനതസ്റ്റ്  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  മുകനസ്ഥാട്ടുവയസ്ഥാനുള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശയ.
കൂടസ്ഥാഗത  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ്  വസ്പീടസ്റ്റ്  നല്കുന  പദ്ധതനിയനില്  നറുഗക്കടുപ്പനിലൂഗടയസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കഗള ഗതരഗഞടുക്കുനതസ്റ്റ്. ആ രസ്പീതനി അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കണയ. കേസ്ഥാരണയ
ഭസ്ഥാഗവപരസ്പീകണഗമസ്ഥാഴനിവസ്ഥാക്കനി most deserving  ആയവര്ക്കസ്റ്റ് വസ്പീടസ്റ്റ് ഗകേസ്ഥാടുക്കുന ഒരു
രസ്പീതനി ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് മുകനസ്ഥാട്ടുവയസ്ഥാനുള നനിര്കദ്ദേശയ. ഏതസ്റ്റ് ഭരണ
കേസ്ഥാലത്തുയ   മനനിമസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്  10  ശതമസ്ഥാനയ  വസ്പീടുകേള്  നല്കേസ്ഥാനുള  ഗപ്രസ്ഥാവനിഷനുണസ്റ്റ്.
ഏതസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാര് ഭരനിച്ചസ്ഥാലയ  അതസ്റ്റ്  ചെനില  ആകരസ്ഥാപണങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് വഴനിവയനണസ്റ്റ്.  ആ
രസ്പീതനി  അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുവസ്ഥാന ചെനിന്തനിക്കണഗമനള ഒരഭനിപ്രസ്ഥായയ എനനിക്കുണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനിഗയ ഞസ്ഥാന അറനിയനിക്കുവസ്ഥാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. അതുകപസ്ഥാഗല CRZ
(തസ്പീരകദശ പരനിപസ്ഥാലന നനിയമയ) അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് 200 മസ്പീറര് ദൂരപരനിധനി എനളതസ്റ്റ് 50
മസ്പീറര് ദൂരപരനിധനിയസ്ഥായനി കുറച്ചുഗവനസ്ഥാണസ്റ്റ് അറനിയസ്ഥാന സസ്ഥാധനിച്ചതസ്റ്റ്. 50  മസ്പീററനിനുളനില്
കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില് തസ്ഥാമസനിക്കുന മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുയ കേടകലസ്ഥാരതസ്റ്റ് വളഗര
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ്റ്റ് തസ്ഥാമസനിച്ചുവരുന ആളുകേള്ക്കുയ  അവരുഗട വസ്പീടുകേള് റനിഗപ്പയര്
ഗചെയ്യസ്ഥാന  എന്തസ്റ്റ് ഗചെയ്യണഗമനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് ഇകപ്പസ്ഥാള് ഒരു വവക്തതയനില.  അതസ്റ്റ്
സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ഒരു വവക്തത ആവശവമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് പറയസ്ഥാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 
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അപകേട  മരണമുണസ്ഥായസ്ഥാല്  കകമ  ഗപനഷനുകേഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്
ആശയനിക്കുനതസ്റ്റ്. കവഗറ പണഗമസ്ഥാനയ കേനിടസ്ഥാറനില. മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി കകമനനിധനി
ഗപനഷന  1,000 രൂപ എനതസ്റ്റ്  1,100 രൂപയസ്ഥാക്കനി എനസ്റ്റ് മനനിയഗട ഒരു പ്രസ്തസ്ഥാവന
ഈയനിഗട കേണ്ടു.  ആ തുകേ  ഇനനിയയ വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണയ. 100  രൂപ വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചസ്ഥാല്
കപസ്ഥാരസ്ഥാ.  എലസ്ഥാ അവശവ സസ്ഥാധനങ്ങള്ക്കുയ വനിലവര്ദ്ധനിച്ച ഇനഗത സസ്ഥാഹചെരവതനില് ആ
തുകേ കുറച്ചുകൂടനി വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണഗമനസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

അതുകപസ്ഥാഗല  തഗന  മത്സവസമതനിഗന  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കുന  കടസ്ഥാളറുകേളുയ   നനികരസ്ഥാധനിത
വലകേളുയ  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുള  അനധനികൃത  മസ്പീന  പനിടുതയ  നനിയനനിക്കസ്ഥാന
കേര്ശന നടപടനി കവണയ. ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനി സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല ഈ ബനിലനില്
പറയന  കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മസ്ഥാണ  യസ്ഥാര്ഡനിഗന  രജേനികസ്ട്രേഷനുയ  മത്സവബനന  വല
നനിര്മ്മസ്ഥാണ യൂണനിറനിഗന രജേനികസ്ട്രേഷനുയ നമുക്കസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാവര്തനികേമസ്ഥാക്കസ്ഥാന കേഴനിഞസ്ഥാല്
മത്സവസമതസ്റ്റ് വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കസ്ഥാന കേഴനിയഗമനസ്റ്റ് ഞസ്ഥാനുയ പ്രതസ്പീകനിക്കുന. അങ്ങഗനഗയസ്ഥാരവസരയ
ഉണസ്ഥാകേഗട  എനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  ആശയസനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മത്സവസമതസ്റ്റ്  കുറഞസ്റ്റ്  വരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്
മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുയ   നമ്മുഗട  നസ്ഥാടുയ  കനരനിടുന  ഏറവയ  വലനിയ  വനിപത്തുയ
ഭസ്പീഷണനിയയ. മത്സവസമതസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് വര്ദ്ധനിപ്പനികക്കണതുണസ്റ്റ്. കകേരളതനിഗല സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര്
വളഗര  ഇഷഗപ്പടുന  മതനി  കപസ്ഥാലയ  ഇനസ്റ്റ്  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടനില്  വനിരളമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മതനി
കേനിടസ്ഥാനനില,  കേടലനില് മത്സവ സമതസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുവരുനഗവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിക്കുനതസ്റ്റ്.
കേടലനില്  മത്സവമുണസ്ഥായസ്ഥാല്  മസ്ഥാതകമ  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട  വസ്പീടുകേളനിഗല  അടുക്കളയനില്
പുകേ ഉയരുകേയള.  കേടലനില് മത്സവമനിഗലങനില് മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  പടനിണനിയനിലസ്ഥാകുയ.
അതനിനസ്ഥാല് മത്സവസമതസ്റ്റ് എങ്ങഗന വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കസ്ഥായ എനതനിഗന സയബനനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്
നമ്മള് ആദവയ പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനികക്കണതസ്റ്റ്. പല യൂകറസ്ഥാപവന രസ്ഥാജേവങ്ങളനിലയ  മത്സവ
സമതസ്റ്റ്  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുനതനിഗനക്കുറനിച്ചുള  നൂതന  പദ്ധതനികേളുയ  പരനിഷ്കസ്ഥാരങ്ങളുമുഗണനസ്റ്റ്
മനസനിലസ്ഥാക്കുന. അതസ്റ്റ് കകേരളതനിലയ പരസ്പീകനിക്കണയ.

വനികദശ  കേപ്പലകേളുഗട   ഗഗലസനസുകേള്  പുതുക്കനി  നല്കകേണതനിഗലന  പ്രഖവസ്ഥാപനയ
ആദവമസ്ഥായനി നടതനിയതസ്റ്റ് ശസ്പീ. ചെതുരസ്ഥാനന മനിശ കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന
കേസ്ഥാലതസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  മനസനിലസ്ഥാക്കുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഗമനനില്  മത്സവവകുപ്പസ്റ്റ്
കൃഷനി  വകുപ്പനിഗന  കേസ്പീഴനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  കശഷമസ്ഥാണസ്റ്റ്  മസ്പീനസ്ഥാകുമസ്ഥാരനി  കേമ്മനിറനിയയ
അയ്യപ്പന  കേമ്മനിറനിയയ  വനതസ്റ്റ്. 178  കേപ്പലകേള്ക്കുകൂടനി  അനുവസ്ഥാദയ  നല്കേസ്ഥാനസ്ഥാണസ്റ്റ്
മസ്പീനസ്ഥാകുമസ്ഥാരനി  കേമ്മനിറനി  ശനിപസ്ഥാര്ശ നല്കേനിയതസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  നമുഗക്കലസ്ഥാവര്ക്കുമറനിയസ്ഥായ.  ആഴക്കടല്
മത്സവബനനതനിനസ്ഥായനി  ആധുനനികേ  കേപ്പലകേള്  നനിര്ബനമസ്ഥാഗണനയ  സത്വകേസ്ഥാരവ
നനികകപങ്ങഗള  വനകതസ്ഥാതനില് കപ്രസ്ഥാത്സസ്ഥാഹനിപ്പനിക്കണഗമനയ  വനികദശ സസ്ഥാകങതനികേ
വനിദവയഗട സഹസ്ഥായയ ഇതനിനസ്ഥായനി കതടണഗമനമസ്ഥാണസ്റ്റ് അയ്യപ്പന കേമ്മനിറനിയഗട നയയ.
ഇഗതസ്ഥാഗക്ക  കപ്രസ്ഥാത്സസ്ഥാഹനിപ്പനിച്ചസ്ഥാല്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  പടനിണനിയനിലസ്ഥാകുയ.  അവരുഗട
ജേസ്പീവനിതതനില് വസ്പീണ്ടുയ ദരനിതമുണസ്ഥാകുയ. അഗതസ്ഥാനയ നമുക്കസ്റ്റ് ഒരനിക്കലയ കപ്രസ്ഥാത്സസ്ഥാഹനിപ്പനിക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധനിക്കനില.
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കകേന്ദ്ര ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് മനസ്ഥാലയയ  ഇനനിയയ സത്വപ്നമസ്ഥായനി അവകശഷനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  പസ്ഥാര്ലഗമനസ്റ്റ്  ഗതരഗഞടുപ്പസ്റ്റ്  കേസ്ഥാലതസ്റ്റ്  ബനി.ഗജേ.പനി.-യഗട  ഒരു
മുദസ്ഥാവസ്ഥാകേവമസ്ഥായനിരുന. അവര് അധനികേസ്ഥാരതനില് വനസ്ഥാല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഗമനനില് ഒരു
ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനിയണസ്ഥാകുഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്.  പകക   അതസ്റ്റ്  ഇതുവഗര
ഉണസ്ഥായനിടനില.

എഗന  മണ്ഡലതനിഗല  കേസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡസ്റ്റ്  മത്സവബനന  തുറമുഖതനിഗന  സനിതനിഗയ
കുറനിച്ചുയ  ഇനഗത  അവസഗയക്കുറനിച്ചുയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനിക്കസ്റ്റ്  നലതുകപസ്ഥാഗല
അറനിയസ്ഥായ.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനി അവനിഗട സന്ദര്ശനയ നടതനിയനിരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  99
ശതമസ്ഥാനയ നനിര്മ്മസ്ഥാണയ  അവനിഗട പൂര്തനിയസ്ഥായനി.  പകക അതസ്റ്റ് മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ്
തുറനഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  നമുക്കസ്റ്റ് ഇതുവഗര കേഴനിഞനിടനില.  നനിര്മ്മസ്ഥാണതനില്  സയഭവനിച്ച
അപസ്ഥാകേതകേള്  ചൂണനിക്കസ്ഥാടനി  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  എകപ്പസ്ഥാഴുയ  പ്രതനികഷധനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനി  അവനിഗട  സന്ദര്ശനിച്ചകപ്പസ്ഥാഴുയ   ആ  പ്രതനികഷധയ  മനനിഗയ
അവര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടൂറനിസമുള്ഗപ്പഗട  ഏതസ്റ്റ് കേസ്ഥാരവവമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ് അവനിഗട
കയസ്ഥാഗയ  വനിളനിച്ചസ്ഥാലയ  ആദവയ  മത്സവബനന  തുറമുഖയ  തുറനനല്കേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
അവര്  പറയനതസ്റ്റ്.  തുറമുഖയ  തുറനഗകേസ്ഥാടുക്കണഗമങനില്  അവനിഗടയണസ്ഥായനിട്ടുള
അപസ്ഥാകേതകേള്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കണയ.  പുലനിമുടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മസ്ഥാണവമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പട
അപസ്ഥാകേതയസ്ഥാണതസ്റ്റ്.  ആ  അപസ്ഥാകേത  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  60 കകേസ്ഥാടനി  രൂപകയസ്ഥാളയ
അധനികേഗച്ചലവഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇക്കസ്ഥാരവയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മനനിയഗട ശദ്ധയനില്ഗപ്പടനിട്ടുളതസ്ഥാണസ്റ്റ്. 60  കകേസ്ഥാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുഗമനസ്റ്റ് മനനി
മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേകളസ്ഥാടസ്റ്റ്  പറഞതസ്ഥായനി  ഞസ്ഥാന  മനസനിലസ്ഥാക്കുന.  60  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയസ്ഥായസ്ഥാലയ  അതനികനക്കസ്ഥാള്  കൂടനിയ  തുകേയസ്ഥായസ്ഥാലയ  അനുവദനികക്കണതസ്റ്റ്  ആവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട എസസ്റ്റ്.  ശര്മ്മ ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി ആയനിരുനകപ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ്റ്റ് മത്സവബനന
തുറമുഖതനിനസ്റ്റ്  തറക്കലനിടതസ്റ്റ്.  കുഗറ വര്ഷങ്ങള് കേഴനിഞനിട്ടുയ  മത്സവബനന തുറമുഖതനിഗന
പണനി തസ്പീര്നനിട്ടുയ ഇനയ അതസ്റ്റ് മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ് തുറനഗകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധനിച്ചനിടനില.
അക്കസ്ഥാരവതനില് സതത്വര നടപടനി കവണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ് ഈ അവസരതനില്
പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്. 

ബനിലനിഗല അപസ്ഥാകേതകേള്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന ഞസ്ഥാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഒനസ്ഥാമതസ്ഥായനി,  കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മസ്ഥാണ യസ്ഥാര്ഡനിഗന   രജേനികസ്ട്രേഷഗന  സയബനനിച്ച കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
രജേനികസ്ട്രേഷന പുതുക്കുനതനിനുള ഒരു അകപക ലഭനിച്ചസ്ഥാല് അധനികേസ്ഥാരഗപ്പടുതഗപ്പട
ഉകദവസ്ഥാഗസന  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  യക്തഗമനസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനന  ഒരകനത്വഷണയ  നടതനിയ
കശഷയ  കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മസ്ഥാണ  യസ്ഥാര്ഡനിഗന  രജേനികസ്ട്രേഷന  നനിര്ണ്ണയനിക്കഗപ്പടസ്ഥാവന
കേസ്ഥാലയളവനിനുളനില് പുതുക്കുകേകയസ്ഥാ പുതുക്കല് നനിരസനിക്കുകേകയസ്ഥാ ഗചെയ്യസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ആര്ബനിടറനിയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുഗമനസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  പറയസ്ഥാഗതതഗന  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
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മനനിക്കറനിയസ്ഥായ.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അപ്പസ്പീല്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള  ഒരു  സസൗകേരവയ  കവണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഇതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്. നമ്മുഗട നസ്ഥാടനിഗല ഉകദവസ്ഥാഗസഗരക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
എലസ്ഥാവര്ക്കുയ  അറനിയസ്ഥായ.  അവര്  കതസ്ഥാനനിയ  തസ്പീരുമസ്ഥാനഗമടുക്കുയ.  അപ്പസ്പീലനിനസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള
സസൗകേരവവയ സയവനിധസ്ഥാനവയ ഉണസ്ഥാവകേയനില. അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അപ്പസ്പീലനിനസ്റ്റ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള
അവസരവയ സയവനിധസ്ഥാനവയ ഈ ബനിലനില് കവണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്. 

മഗറസ്ഥാനസ്റ്റ്,  'രജേനികസ്ട്രേഷന  റദ്ദേസ്ഥാക്കലയ  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥായനി  നനിര്തലസ്ഥാക്കലയ'.-
അധനികേസ്ഥാരഗപ്പടുതനിയ ഉകദവസ്ഥാഗസന, ഇക്കസ്ഥാരവതനില്  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് ലഭവമസ്ഥാക്കുന
ഒരു റഫറനസനികനകലസ്ഥാ അഗലങനില് മറ വനിധതനികലസ്ഥാ  ഇനനി പറയന കേസ്ഥാരവങ്ങള്
കബസ്ഥാധവഗപ്പടുന പകയ,-(എ) പ്രധസ്ഥാന വസ്തുതഗയ സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഗതറനിദ്ധരനിപ്പനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ് 9 (എ)
അഗലങനില്  (ബനി) വകുപ്പുപ്രകേസ്ഥാരയ  അനുവദനിക്കഗപ്പട  രജേനികസ്ട്രേഷന  കനടനിയനിട്ടുളഗതങനില്
അതനിലയ അപ്പസ്പീല് കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള  സസൗകേരവയ കവണയ. 

മഗറസ്ഥാനസ്റ്റ്,  'മത്സവബനന  വല  നനിര്മ്മസ്ഥാണ  യൂണനിറനിഗന  രജേനികസ്ട്രേഷന.-(1)
ഓകരസ്ഥാ മത്സവബനന വല നനിര്മ്മസ്ഥാണ യൂണനിറനിഗനയയ ഉടമസന അങ്ങഗനയള
യൂണനിറസ്റ്റ് ഈ ആകസ്റ്റ് പ്രകേസ്ഥാരയ രജേനിസര് ഗചെകയ്യണതസ്ഥാണസ്റ്റ്' എനതനിഗനക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് ശരനിയസ്ഥായ കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. 'അധനികേസ്ഥാരഗപ്പടുതഗപ്പട ഉകദവസ്ഥാഗസനസ്റ്റ്, രജേനികസ്ട്രേഷനു
കവണനിയള ഒരു അകപക ലഭനിക്കുകമസ്ഥാള്, അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് ഉചെനിതഗമനസ്റ്റ് കതസ്ഥാനന,
അങ്ങഗനയള  അകനത്വഷണയ  നടതനിയകശഷവയ  നനിര്ണ്ണയനിക്കഗപ്പടസ്ഥാവന   കേസ്ഥാരവങ്ങള്
കേണക്കനിഗലടുത്തുഗകേസ്ഥാണ്ടുയ  നനിര്ണ്ണയനിക്കഗപ്പടസ്ഥാവന  അങ്ങഗനയള  കേസ്ഥാലയളവനിനകേയ
രജേനികസ്ട്രേഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേകയസ്ഥാ നനിരസനിക്കുകേകയസ്ഥാ ഗചെയ്യസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.'  ഇതസ്റ്റ്
ഒരു  ഉകദവസ്ഥാഗസനസ്റ്റ്  നല്കുന  അമനിതമസ്ഥായ  അധനികേസ്ഥാരമസ്ഥാണസ്റ്റ്  എന  കേസ്ഥാരവതനില്
യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  സയശയവമനില.  ഒരു  ഉകദവസ്ഥാഗസനസ്റ്റ്  ഒരു  അകപക  ലഭനിച്ചസ്ഥാല്  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
കതസ്ഥാനകേയസ്ഥാഗണങനില് അകപക സത്വസ്പീകേരനിക്കസ്ഥായ അഗലങനില് നനിരസനിക്കസ്ഥായ. ഇതനിലയ
അപ്പസ്പീല് കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള ഒരു ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന കവണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.

അതുകപസ്ഥാഗലതഗന  അധനികേസ്ഥാരഗപ്പടുതഗപ്പട  ഉകദവസ്ഥാഗസന  അങ്ങഗനയള
രജേനികസ്ട്രേഷന  അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്  നനിരസനിക്കുനപകയ  അങ്ങഗനയള  നനിരസനിക്കലനിനുള
കേസ്ഥാരണയ എഴുതനി കരഖഗപ്പടുകതണതുയ കബസ്ഥാടസ്റ്റ് നനിര്മ്മസ്ഥാണ യസ്ഥാര്ഡനിഗന ഉടമസനസ്റ്റ്
അതനിനുള കേസ്ഥാരണങ്ങള്സഹനിതയ നനിരസനിക്കല് ഉതരവസ്റ്റ് നല്കകേണതുമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ആ
ഉതരവസ്റ്റ്  നല്കേനിക്കഴനിഞസ്ഥാല് അപ്പസ്പീലനിനസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള ഗപ്രസ്ഥാവനിഷനനില.  ഇതനിലയ
അപ്പസ്പീലനിനസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള ഗപ്രസ്ഥാവനിഷന കവണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.
കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മസ്ഥാണ യസ്ഥാര്ഡനിനസ്റ്റ്  രജേനികസ്ട്രേഷന കവണഗമനളതസ്റ്റ് അതവസ്ഥാവശവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.
പഗക നമ്മുഗട നസ്ഥാടനില് പരമരസ്ഥാഗത കേരകേസൗശല വനിരുതുള ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ആളുകേളുണസ്റ്റ്.
അവരസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇക്കസ്ഥാലമതയയ  നമ്മുഗട  നസ്ഥാടന  കതസ്ഥാണനികേഗളസ്ഥാഗക്ക  നനിര്മ്മനിച്ചു
ഗകേസ്ഥാണനിരുനതസ്റ്റ്.  അവര്  പസ്ഥാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കഗപ്പടുന  ഒരവസ  ഈ  ബനിലനിലൂഗട
ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന പസ്ഥാടനിഗലനള വനിനസ്പീതമസ്ഥായ അഭനിപ്രസ്ഥായവയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനിയഗട
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ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതസ്ഥാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഞസ്ഥാന  ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കുനനില.  ഈ
ആകനില്  പറയന  ഒരു  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവയ,  ഫനിഷനിയഗസ്റ്റ്  വനികലജേസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനജ് ഗമനസ്റ്റ്
കേസൗണ്സനില്, ജേനിലസ്ഥാ ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് മസ്ഥാകനഗജ്മെനസ്റ്റ് കേസൗണ്സനില്, സയസസ്ഥാന ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്
മസ്ഥാകനഗജ്മെനസ്റ്റ് കേസൗണ്സനില് എനസ്പീ മൂനസ്റ്റ് കേമ്മനിറനികേള് വരസ്ഥാന കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ
മൂനസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലനിലയ  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രസ്ഥാതനിനനിധവവമനില.   വനികലജേസ്റ്റ്
കേസൗണ്സനില്  എനപറയനതസ്റ്റ്  ഗ്രസ്ഥാമ  പ ഞസ്ഥായതസ്റ്റ്/മുനനിസനിപ്പസ്ഥാലനിറനി  തലവന/മുനനിസനിപ്പല്
കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷന  ഡനിവനിഷന  ഗമമറസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതനിഗന  ഗചെയര്മസ്ഥാന.  കനരഗത  പറഞതു
കപസ്ഥാഗല ഞസ്ഥാന കേടലനിനസ്റ്റ് ഗതസ്ഥാടടുതസ്ഥാണസ്റ്റ് തസ്ഥാമസനിക്കുനഗതങനില്  എഗന വസ്പീടനിഗന
അടുതസ്റ്റ് ഒരു കയസ്ഥാഗയ നടക്കുകമസ്ഥാള് മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട കൂടതനിലള ഒരസ്ഥാള്
എന നനിലയനില് എനനിക്കസ്റ്റ് ആ കയസ്ഥാഗതനില് പഗങടുക്കസ്ഥാന അവസരമനിഗലങനില് അതസ്റ്റ്
ശരനിയസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കതസ്ഥാനനനില. അതുകപസ്ഥാഗല തസ്പീരകദശതസ്റ്റ് തസ്ഥാമസനിക്കുന ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
എയ.എല്.എ.മസ്ഥാരുണസ്റ്റ്.  ആ  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര്ക്കുകൂടനി  ഇതരയ  കയസ്ഥാഗങ്ങളനില്
പഗങടുക്കസ്ഥാനുള അവസരയ കവണയ.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് എയ.എല്.എ.മസ്ഥാര്ക്കുകൂടനി ഈ
കേമ്മനിറനികേളനില്  പ്രസ്ഥാതനിനനിധവയ  കവണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.
“ഇരുപതയ്യസ്ഥായനിരയ രൂപയനില് കുറയസ്ഥാതതുയ എനസ്ഥാല് അനപതനിനസ്ഥായനിരയ രൂപ
വഗര  ആകേസ്ഥാവനതുമസ്ഥായനി"  എനസ്പീ  വസ്ഥാക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പകേരയ  "രണ്ടുലകതനി അമതനിനസ്ഥായനിരയ
രൂപ  വഗര  ആകേസ്ഥാവന"  പനിഴഗയസ്ഥാഗക്ക  ഇതനില്  പറയനണസ്റ്റ്.  പസ്ഥാവഗപ്പട  മത്സവ
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള  സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ  അവര്  വലനിയ  വനിദവസ്ഥാഭവസ്ഥാസമനിലസ്ഥാത
ആളുകേളസ്ഥാഗണനസ്റ്റ് നമുക്കറനിയസ്ഥായ. പലകപ്പസ്ഥാഴുയ രജേനികസ്ട്രേഷന യഥസ്ഥാസമയതസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ്
നടതസ്ഥാന  കേഴനിയനില.  അകപ്പസ്ഥാള്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇരുപതയ്യസ്ഥായനിരവയ  അനപതനിനസ്ഥായനിരവയ
രണ്ടുലകതനി അനപതനിനസ്ഥായനിരവഗമസ്ഥാഗക്ക പനിഴ ചുമത്തുനതസ്റ്റ് ശരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ എന
കേസ്ഥാരവതനില് ഒരു ആകലസ്ഥാചെന കവണയ.  അതുകപസ്ഥാഗല ഒരു കുറയ ഒരസ്ഥാളനില് രണസ്ഥായ
തവണയയ വനസ്ഥാല് അവരുഗട രജേനികസ്ട്രേഷന തഗന കേവസ്ഥാനസലസ്ഥാകുനതുയ ആകലസ്ഥാചെനിക്കണയ.
അവര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല് അവസരയ നല്കേണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  ഈ അവസരതനില്
സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.  എലസ്ഥാ ആളുകേളുയ എകപ്പസ്ഥാള് പ്രസയഗയ അവസസ്ഥാനനിപ്പനിക്കുഗമന
കേസ്ഥാതനിരനിപ്പനിലസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  മനസനിലസ്ഥാക്കനിഗക്കസ്ഥാണ്ടുയ  എഗന  വയറനിഗന  വനിളനി   ഞസ്ഥാന
നലതുകപസ്ഥാഗല  അനുഭവനിക്കുനതുഗകേസ്ഥാണ്ടുയ  എഗന  വസ്ഥാക്കുകേള്  ഉപസയഹരനിക്കുന.
എഗന കഭദഗതനി മൂവസ്റ്റ് ഗചെയന.

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമസ്ഥാറനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    ശഹബനി  ഈഡന  : സര്,
2017-ഗല കകേരള സമുദ മത്സവബനന നനിയനണ (കഭദഗതനി) ബനില് ഒരു ഗസലകസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിയഗട പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണഗമന 2(ബനി) കഭദഗതനി ഞസ്ഥാന അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

The  Kerala  Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)  Bill,  2017
ആണസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ  മനനി  അവതരനിപ്പനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഈ  ബനിലനിഗന
സദകദ്ദേശഗതഗയലസ്ഥായ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ചെനില  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്
പറയനതസ്റ്റ്.  1980-ഗല  ഗകേ.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ഗഎ.യസ്റ്റ്  തുടര്ച്ചയസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇതനിഗന
അഗമനഗമനകേള് ഇനസ്റ്റ് പ്രസനസ്റ്റ് ഗചെയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ മനനി പറഞതു
കപസ്ഥാഗല  1978-ഗല  മജയദസ്ഥാര്  കേമ്മനിറനിയഗട  അടനിസസ്ഥാനതനിലള  ഗസനടല്
405/2020
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ആകനിഗന  ശഗഡസ്റ്റ് ശലനസനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമസ്ഥായള  കമസ്ഥാഡലസ്ഥാണസ്റ്റ്  എലസ്ഥാ  സയസസ്ഥാനങ്ങളുയ
അകഡസ്ഥാപ്റസ്റ്റ്  ഗചെയ്തതസ്റ്റ്.   ആദവമസ്ഥായനി  ഇന്തവയനില് ഇതസ്റ്റ്  നടപ്പനിലസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ്  1980-ല്
കകേരളതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗുജേറസ്ഥാതസ്റ്റ്,  ഒഡസ്പീഷ  കപസ്ഥാലള  സയസസ്ഥാനങ്ങള്  2003-നു
കശഷമസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് നടപ്പസ്ഥാക്കനിയതസ്റ്റ്. ഇതനില് 2004-ല് പനിറവനിഗകേസ്ഥാണ ബ-ഇക്കകണസ്ഥാമനി എന
ആശയയ  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവമസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കേഴനിയനതനിനസ്റ്റ്  ഏറവയ  അനുകയസ്ഥാജേവമസ്ഥായ  സയസസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്
കകേരളയ.  പരനിസനിതനിഗയ ദര്ബലഗപ്പടുതസ്ഥാതതുയ കസസ്ഥാതസ്സുകേളുഗട ലഭവതക്കുറവയ
പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് നസ്പീതനിയയ ഔചെനിതവവമുള ഒരു വവവസയസ്ഥായസ്ഥാണസ്റ്റ് ബ-ഇക്കകണസ്ഥാമനിഗയ
കഡസ്ഥാ.  രവനിരസ്ഥാമന  മസ്ഥാതൃഭൂമനിയനിഗല  ഒരു  കലഖനതനില്  വനികശഷനിപ്പനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ആകനിഗന  ഈ  ഒരു  കഭദഗതനികയസ്ഥാടുകൂടനി  കൂടുതല്  കേസ്ഥാരവകമമസ്ഥായനി  നടപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന
കേഴനിയന  ഒരു  സസ്ഥാഹചെരവയ  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  സനി.എയ.എഫസ്റ്റ്.
ആര്.ഐ.-യഗട  ശഗഡസ്റ്റ് ശലനസസ്റ്റ്  പ്രകേസ്ഥാരമുള  പല  ശസ്ഥാസസ്പീയ  പഠനങ്ങളുഗടയയ
അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഈ  അഗമനഗമനകേള്  മുകനസ്ഥാട്ടുവച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അതനില്
കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഏറവയ അനുകയസ്ഥാജേവമസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരവഗമനസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ്,  കകേരളതനിഗന 580
കേനികലസ്ഥാമസ്പീറര്  ശദര്ഘവമുള  കകേസ്ഥാസല്  ശലന  ശലവസ്റ്റ് ലനിഹുഡസ്റ്റ്  ആഗണങനിലയ
മത്സവബനനമസ്ഥാഗണങനിലയ  ഷനിപ്പനിയഗസ്ഥാഗണങനിലയ  മത്സവസഹകേരണയ,  തസ്പീരകദശ
ശയഖലകേള്,  ടൂറനിസയ  വരുമസ്ഥാനയ  എനനിവഗയലസ്ഥായ  കയസ്ഥാജേനിപ്പനിച്ചുഗകേസ്ഥാണ്ടുള  ഒരു
വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  സസ്ഥാഹചെരവമുള  ഏകേ  സയസസ്ഥാനയ  കകേരളമസ്ഥാണസ്റ്റ്.   അതുഗകേസ്ഥാണ്ടു
തഗന ഇതനിഗന  പരമസ്ഥാവധനി  പ്രകയസ്ഥാജേനയ  നമുക്കസ്റ്റ്  ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായനി  മത്സവബനനയ
നടത്തുനതനിനസ്റ്റ്, പല പ്രതനികൂലമസ്ഥായ കേസ്ഥാലസ്ഥാവസകേളുയ കകേരളഗത പനിടനികൂടനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
ആകഗസ്ഥാള ശകമറനികേസ്റ്റ് കേണസ്പീഷനനിലണസ്ഥായ ഗചെയ്ഞയ കേടലനില് വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന ചൂടുയ
ഉപ്പനിഗന അയശവയ മൂലയ കേസ്ഥാലകമതനില് മത്സവസമതസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുവരുന  സസ്ഥാഹചെരവ
മുണസ്ഥായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സനി.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ഐ. പുറത്തുവനിട കേണക്കുകേളുയ ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മനനി  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  അതസ്റ്റ്  കൃതവമസ്ഥായ  കേണക്കുകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മതനി  അടക്കമുള  പല
മത്സവങ്ങളുഗടയയ  ലഭവതക്കുറവസ്റ്റ്   നമ്മുഗട  എലസ്ഥാവരുഗടയയ  ശദ്ധയനിലണസ്റ്റ്.   മത്സവ
വരള്ച്ചഗയന  സസ്ഥാഹചെരവയ  ഇനസ്റ്റ്  സയസസ്ഥാനതസ്റ്റ്  നനിലവനിലഗണനതുയ  ഒരു
യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവയ തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   അതുഗകേസ്ഥാണ്ടുതഗന ഈ ബനിലനിഗല അഗമനഗമനനിനസ്റ്റ്
ഏഗറ  പ്രസക്തനിയണസ്റ്റ്.  വലനിയ  ചൂഷണയ  ഈ  രയഗതസ്റ്റ്  നടനഗകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  അനുബന  മത്സവബനന
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ് കവണത രസ്പീതനിയനില് മസ്ഥാര്ക്കറസ്റ്റ് ശപ്രസസ്റ്റ് ലഭനിക്കുനനിഗലനളതസ്റ്റ്
ഒരു യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവമസ്ഥാണസ്റ്റ്. പല വനികദശ കടസ്ഥാളനികേളുയ അനവസയസസ്ഥാനങ്ങളനില് നനിനള
മത്സവബനന  യസ്ഥാനങ്ങളുയ  നമ്മുഗട  തസ്പീരപ്രകദശതസ്റ്റ്  നടത്തുന  അശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായ
മത്സവബനനമസ്ഥാണസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനിഗയയയ ഗവണ്ഗമനനിഗനയയ ഇതരതനിലള ഒരു
നനിയമ  കഭദഗതനിക്കസ്റ്റ്  കപ്രരനിപ്പനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കുളച്ചല്,  മയഗലസ്ഥാപുരയ  അടക്കമുള  കപസ്ഥാര്ട്ടുകേളനില്
നനിനള 90 - 95 ശതമസ്ഥാനയ യസ്ഥാനങ്ങളുയ  കേടലനില് നനിനസ്റ്റ് പനിടനിക്കുന മത്സവങ്ങളനില്
കഫസ്ഥാര്മസ്ഥാലനിന  അടക്കമുളവ  തളനിച്ചസ്റ്റ്  40  മണനിക്കൂറുകേള്ക്കുകശഷയ  അവരുഗട
കപസ്ഥാര്ട്ടുകേളനില്നനിനസ്റ്റ്  തനിരനിഗകേ  കകേരളതനിഗല  വനിപണനിയനികലയസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനഗവനള
ദസൗര്ഭസ്ഥാഗവകേരമസ്ഥായ  സനിതനിവനികശഷവയ  ഇനസ്റ്റ്  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ഈ  നനിയമവമസ്ഥായനി
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ബനഗപ്പട്ടുള  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  കേസ്ഥാരവയ,  പലസ്ഥാജേനികേസ്റ്റ്  കടസ്ഥാളനിയഗസ്റ്റ്  വലകേള്  ഇതനില്
ഉള്ഗപ്പടുതനിയനിടനിഗലനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മനിഡസ്റ്റ്  വസ്ഥാടര്  കടസ്ഥാളനിയഗുയ  ഗപയര്  കടസ്ഥാളനിയഗുയ
നടത്തുന  വലകേള്  നനികരസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുഗണങനിലയ  പലസ്ഥാജേനികേസ്റ്റ്  കടസ്ഥാളനിയഗസ്റ്റ്  നടത്തുന  വലകേഗള
സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഇതനില്  പറയനനിഗലനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.   ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
മനിനനിസര്  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുകപസ്ഥാഗല  മൂനസ്റ്റ്  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ഘടകേങ്ങളസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  കബസ്ഥാടസ്റ്റ്
ബനില്ഡനിയഗസ്റ്റ്  യസ്ഥാര്ഡുകേളുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  സനി.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ഐ.-യകടതടക്കയ
ശഗഡസ്റ്റ് ശലനസനിലൂഗട നമുക്കസ്റ്റ്  അറനിയസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഗകേസ്ഥാച്ചനിയനില് രണര വര്ഷയ
മുമസ്റ്റ് നടന ദസ്ഥാരുണമസ്ഥായ ഒരു കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  അപകേടയ.  മത്സവബനന യസ്ഥാനമനിടനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്
കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  തകേര്നകപസ്ഥായതസ്റ്റ്.  അതനില്  ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്  ജേസ്പീവനുകേള്  ഗപസ്ഥാലനിഞ്ഞുകപസ്ഥായനി.
അശസ്ഥാസസ്പീയവയ യസ്ഥാഗതസ്ഥാരു നനിയനണവമനിലസ്ഥാഗത യസ്ഥാനങ്ങള് പണനിയനഗവനളതസ്റ്റ്
ഒരു യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവയ  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്   കബസ്ഥാടസ്റ്റ്  ബനില്ഡനിയഗസ്റ്റ്  യസ്ഥാര്ഡനിനസ്റ്റ്
രജേനികസ്ട്രേഷന  അടക്കമുള  ശഗഡസ്റ്റ് ശലനസസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ
സത്വസ്ഥാഗതയ  ഗചെയകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഗമനനിഗന  നനിയനണമുള  മത്സവഗഫഡസ്റ്റ്  അടക്കമുള
സസ്ഥാപനങ്ങളനില്കപ്പസ്ഥാലയ  ഗനറസ്റ്റ്  ഉണസ്ഥാക്കുനതനില്  ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്  അപസ്ഥാകേതകേളുണസ്റ്റ്.
അതനിഗന  കേണ്ണനികേള്  ഉണസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ   ആകകപങ്ങളുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  അശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥാഗണനസ്റ്റ്  ഗതളനിഞതനിഗന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  അതനിനുകൂടനി
രജേനികസ്ട്രേഷനുയ  നനിയനണവയ  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  ഈ  കമഖലയനില്
ഏഗറ  മസ്ഥാറങ്ങള്  ഉണസ്ഥാക്കുഗമനസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.   ഇവനിഗട  ഒരു  തസ്പീ  ടയര്
സയവനിധസ്ഥാനഗതക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനി  സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്.   ആ തസ്പീ  ടയര്
സയവനിധസ്ഥാനതനില് തഗനയള ചെനില അപസ്ഥാകേതകേള് ശസ്പീ.  എന.  എ.  ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പനിച്ചു. അതനികനസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയതഗന റൂള്സനില് പറകയണ പല കേസ്ഥാരവങ്ങളുയ ബനിലനില്
ഗമനഷന  ഗചെയ്തനിട്ടുഗണനസ്റ്റ്  കതസ്ഥാനന.  ഗപനസ്ഥാല്റനി  തുകേഗയ  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  റൂള്സനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഗമനഷന  ഗചെകയ്യണതസ്റ്റ്.  ഈ  ബനിലനില്  തഗന  ഗമനഷന  ഗചെയ്തനിട്ടുളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്
എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  മസ്പീറനിയഗസ്റ്റ്  കൂകടണതസ്റ്റ്,  അജേണ,  കേസൗണ്സനിലനിഗന  കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനി  തുടങ്ങനിയ
പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഇതനില് ഗമനഷന ഗചെയ്തനിടനില. 

അതുകപസ്ഥാഗല ഫനിഷനിയഗസ്റ്റ് വനികലജേസ്റ്റ് മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലനിഗന  അധനികേസ്ഥാര
പരനിധനിഗയപ്പറനി  ബനിലനില്  ഒനയ  പറയനനില.  ചെനിലകപ്പസ്ഥാള്  ആറസ്റ്റ്  പഞസ്ഥായത്തുകേള്
വരുന ഒരു പ്രകദശമസ്ഥായനിരനിക്കസ്ഥായ ഫനിഷനിയഗസ്റ്റ് വനികലജേസ്ഥായനി കേണക്കസ്ഥാക്കഗപ്പടുനതസ്റ്റ്. ഒരു
ഗ്രസ്ഥാമപഞസ്ഥായതനിഗനകയസ്ഥാ ഉള്നസ്ഥാടന മത്സവബനനയ നടത്തുന കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷഗനകയസ്ഥാ
നനിയനണതനിലള  സലതസ്ഥാഗണങനില്  അഗതങ്ങഗന  ഡനിഗഗഫന  ഗചെയയ.
അതനിഗന  jurisdiction  ഇസൗ  നനിയമ  കഭദഗതനിയനില്  വളഗര  സുപ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ഒരു
വനിഷയമസ്ഥായതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  എടുത്തുപറകയണ  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  ബനിലമസ്ഥായനി
ബനഗപ്പടഗലങനില്കപ്പസ്ഥാലയ  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട  മനനിയഗട  ശദ്ധയനില്ഗപ്പടുതസ്ഥാന
ആഗ്രഹനിക്കുന ഒരു കേസ്ഥാരവയ ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.ഗയ സയബനനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ്. ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ഏറവയ
കൂടുതല്  ബസ്ഥാധനിച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗളയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മത്സവബനകനസ്ഥാപസ്ഥാധനികേളസ്ഥായ
വല,  ചൂണ, കറസ്ഥാപ്പസ്റ്റ്  മുതലസ്ഥായ അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനി മത്സവബനനതനിനസ്റ്റ് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന
സസ്ഥാധനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് 12 ശതമസ്ഥാനയ ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ചുമതനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീയ:  സര്,  ഫനിഷനിയഗസ്റ്റ് വനികലജേസ്റ്റ് മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലനിഗന
പറനിയയ  ഗറപ്രസകനഷഗനപ്പറനിയയ  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  ജേനിലസ്ഥാ
ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലനിഗല  ഒരു അയഗമസ്ഥായനി ജേനിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതസ്റ്റ്
പ്രസനിഡനനിഗന  ഉള്ഗപ്പടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനസ്ഥാല്  മുനനിസനിപ്പസ്ഥാലനിറനികക്കസ്ഥാ  കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷകനസ്ഥാ
ഇതനില്  പ്രസ്ഥാതനിനനിധവയ  ഉളതസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണുനനില.  ഇതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ്  അങ്ങയഗട
അഭനിപ്രസ്ഥായയ എന്തസ്ഥാണസ്റ്റ്? 

ശസ്പീ  .   ഗഗഹബനി ഇസൗഡന: സര്, അങ്ങസ്റ്റ് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതസ്റ്റ് വളഗര പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട
ഒരു  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതനില്  പറഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  'കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷന  കേസൗണ്സനില്
ഗമമര്',  പഞസ്ഥായതസ്റ്റ് പ്രസനിഡനസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപ്പല് ഗചെയര്മസ്ഥാന,  കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷന കേസൗണ്സനിലര്
എനപറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീയ:  സര്,  ഞസ്ഥാന പറഞതസ്റ്റ് ജേനിലസ്ഥാ ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്
കേസൗണ്സനിലനിഗല അയഗങ്ങളുഗട കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ഗഗഹബനി  ഇസൗഡന:  സര്,  അതസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന  പറഞതസ്റ്റ്,  ജേനില
കേസൗണ്സനിലനിഗന  കേസ്ഥാരവതനില്  മുനനിസനിപ്പസ്ഥാലനിറനി,  കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷന  എനനിവഗയപ്പറനി
ഒനയ  സൂചെനിപ്പനിച്ചനിടനില.  വനികലജേസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനില്  ഒരു  കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷന/മുനനിസനിപ്പല്
കേസൗണ്സനിലര്ക്കസ്റ്റ്  സസ്ഥാരഥവയ  വഹനിക്കസ്ഥാഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്.  ഗകേസ്ഥാച്ചനി  കപസ്ഥാലള
കകേസ്ഥാര്പ്പകറഷന  ഭസ്ഥാഗങ്ങളനിഗല  ഒരു  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ഘടകേയ  തഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതസ്റ്റ്. 

ഞസ്ഥാന  പറഞ്ഞുവനതസ്റ്റ്  ഗഎസസ്റ്റ്  കബസ്ഥാകനിനുണസ്ഥായനിരുന  നനികുതനി  14.5
ശതമസ്ഥാനതനില്നനിനയ  18  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായനി  ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  വര്ദ്ധനിച്ചനിരനിക്കുന.  വലകേളുഗട
കേസ്ഥാരവതനില്  വലനിയ  കേണ്ണനികേളുള  വലകേള്ക്കസ്റ്റ്  കേനികലസ്ഥാഗ്രസ്ഥാമനിനസ്റ്റ്  395  രൂപ
ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്  ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപ്പനിലസ്ഥായകശഷയ  442  രൂപയസ്ഥായനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.
ഗചെറനിയ കേണ്ണനികേളുള വലകേള്ക്കസ്റ്റ് കേനികലസ്ഥാഗ്രസ്ഥാമനിനസ്റ്റ്  760  രൂപ ഉണസ്ഥായനിരുനതസ്റ്റ്  851
രൂപയസ്ഥായനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.  അതുകപസ്ഥാഗല തനിരുവനന്തപുരയ കപസ്ഥാഗലയള സലങ്ങളനില്
ഗഗനകലസ്ഥാണ് നൂല് ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്റ്റ് സസ്പീകേളടക്കമുള ആളുകേള് നനിര്മ്മനിച്ചുഗകേസ്ഥാണനിരുന
വലകേള്ക്കസ്റ്റ് ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യനില് ഗണവമസ്ഥായ വനിലവവതവസ്ഥാസയ വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വലകേള്ക്കസ്റ്റ്
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന  കഫസ്ഥാടസ്റ്റ്  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  28  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്  ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യനില്
വര്ദ്ധനവണസ്ഥായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഉണക്കമത്സവതനിനസ്റ്റ്  5%  ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ചുമത്തുനതസ്റ്റ്
അടനിസസ്ഥാനവര്ഗ്ഗകതസ്ഥാടുള വലനിയ അവഗണനയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  എനനിക്കസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനവയസ്ഥായ
മനനികയസ്ഥാടസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്  ധനകേസ്ഥാരവ  വകുപ്പുമനനിയമസ്ഥായനി  ആകലസ്ഥാചെനിച്ചസ്റ്റ്  ഇസൗ
നനികുതനി  എടുത്തുകേളയസ്ഥാനുള  തസ്പീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാകേണയ.  ബഹുഭൂരനിപകയ  ആളുകേളുയ
അതനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കയസ്ഥാജേനിക്കുഗമന പ്രതസ്പീകയസ്ഥാണുളതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട മനനി
മുനകേഗയ്യടുക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ് ഇസൗ അവസരതനില് പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.
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ബനിലമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  മഗറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരവയ  സൂചെനിപ്പനിക്കസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്  ഗസകന
6 (9)-ല് സബ്ഗസകന (11)-ല്  ''The construction of fishing vessels should
be undergone in adherence to approval plan in which navel architect shall
conduct various stages of inspection in the manner as may be prescribed.''
ഇതനില്  ''navel''  എനസ്റ്റ്  പറയന വസ്ഥാക്കനിഗന അര്ത്ഥയ  'ഗപസ്ഥാക്കനിള്'  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരുപഗക
ഇഗതസ്ഥാരു  factual  error  ആയനിരനിക്കസ്ഥായ.  'Navel'  എനതസ്റ്റ്  'Naval'  എനസ്ഥാക്കനി
മസ്ഥാകറണതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഒരു ഗതറസ്റ്റ്  പറനിയതസ്ഥാഗണനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഞസ്ഥാന മനസനിലസ്ഥാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇസൗ
ഗതറസ്റ്റ് തനിരുതണഗമനസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഗഗബ  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ആയനി  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനില്
പരനിഗണനിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   ഗഗഹബനി ഇസൗഡന:  സര്,  ഇതനില് പ്രധസ്ഥാനഗപ്പടതസ്റ്റ് മസ്ഥാതകമ പറയനള.
'ഫനിഷനിയഗസ്റ്റ്  വനികലജേസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലനിഗല  അയഗമസ്ഥായനി  സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമനനിര്കദ്ദേശയ
ഗചെയന  'ഒരു  ഫനിഷര്മസ്ഥാന'  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാമുഖവയ  ഗകേസ്ഥാടുകക്കണ  കേമ്മനിറനിയസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്  ഫനിഷര്മസ്ഥാഗന  എണ്ണയ  വര്ദ്ധനിപ്പനി
ക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്. അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയതഗന ''District Fisheries Management Council
shall consist of the following:''  എനപറയനണസ്റ്റ്. ജേനിലസ്ഥാ കേളകറസ്ഥാണസ്റ്റ് അതനില്
ഗചെയര്മസ്ഥാന.  അതനില്  CMFRI-യഗട ഒരു ഗറപ്രസകനറസ്പീവനിഗനപ്പറനി പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സനി.എയ.എഫസ്റ്റ്.ആര്.ഗഎ.  തഗന  കവണഗമനസ്റ്റ്  നനിര്ബനമനില,  മറസ്റ്റ്  ഏജേനസനികേകളയയ
പരനിഗണനിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്  എനയ പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ  എന.ജേനി.ഒ.-യഗട
ഗറപ്രസകനറസ്പീഗവനയ പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു കേസ്ഥാരണവശസ്ഥാലയ എന.ജേനി.ഒ.കേള്  മത്സവ
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട തസ്ഥാല്പ്പരവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് അനുകൂലമസ്ഥായനി നനില്ക്കസ്ഥാറനില.  കകേരളയ കപസ്ഥാഗല ഒരു
ഗപസ്ഥാളനിറനിക്കല്  സ്ട്രേക്ചെറുള  കസറനില്  ഒരു  കേസ്ഥാരണവശസ്ഥാലയ  എന.ജേനി.ഒ.-കേള്ക്കസ്റ്റ്
ഇതനില്  പ്രസ്ഥാതനിനനിധവയ  ഗകേസ്ഥാടുക്കരുതസ്റ്റ്.  കേസ്ഥാരണയ  എന.ജേനി.ഒ.-കേളുഗട  തസ്ഥാല്പ്പരവയ  എകപ്പസ്ഥാഴുയ
അവരുഗട ഫണനിയഗസ്റ്റ് ഏജേനസനികേകളസ്ഥാടസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  അതനിനസ്ഥാല് എന.ജേനി.ഒ.  ഗറപ്രസകനഷന
ഒഴനിവസ്ഥാക്കണഗമനസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.

അതുകപസ്ഥാഗല  കസറസ്റ്റ്  ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  മസ്ഥാകനജേസ്റ്റ് ഗമനസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലനില്  കടഡസ്റ്റ്
യൂണനിയനുകേളനില് നനിനള അഞസ്റ്റ് കപഗരയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഫനിഷര്മസ്ഥാഗന പ്രതനിനനിധനിയസ്ഥായനി
വച്ചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അതനിഗന  എണ്ണയ  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണഗമനസ്റ്റ്  ഒരു  അഭവര്ത്ഥനയണസ്റ്റ്.
അതുകപസ്ഥാഗലതഗന  13(b)-യനില്  ഉള  വകുപ്പുകേഗളപ്പറനി  ഒരു  ഇനര്ഗസകര്  ഇനടസ്ഥാഗസകര്
കകേസ്ഥാണ്ഫനികനിനുള  സസ്ഥാധവതകേള്  കേസ്ഥാണനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതുയ  പുനദുഃ
പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
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ഗവസലനിഗന  സയബനനിച്ചുള  3(സനി)-യനില് 'ഒരു  സര്ടനിഗഗഫഡസ്റ്റ്  സസ്ഥാങസ്റ്റ്/
എഞനിന  ഗഗഡ്രൈവര്'  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  രസ്ഥാവനിഗല  മത്സവബനനതനിനസ്ഥായനി
വസ്പീടനില്നനിനയ  ഇറങ്ങനികപ്പസ്ഥാകുനവര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  സസ്ഥാങസ്റ്റ്/എഞനിന  ഗഗഡ്രൈവര്  എന
കപസ്ഥാസനിനുള കേത്വസ്ഥാളനിഫനികക്കഷന ഉണസ്ഥാകുഗമനസ്റ്റ് കതസ്ഥാനനനില.  അതനിഗന സയബനനിച്ചസ്റ്റ് ഒരു
ആശങയയ ആശയക്കുഴപ്പവയ ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാനുള സസ്ഥാധവതയണസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് അതുയകൂടനി ഇസൗ
അവസരതനില്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇതനിഗല  വളഗര  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  ചെനില
കേസ്ഥാരവങ്ങള് ഗസൗരവകതസ്ഥാടുകൂടനി പരനിഗണനിക്കുഗമനസ്റ്റ് കേരുതുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വകുപ്പുമനനിഗയ
ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  അഭനിനന്ദനിക്കുന.  എയ.എല്.എസസ്റ്റ്.-ല്  44  ഇനങ്ങഗളക്കൂടനി  ഉള്ഗപ്പടുതനി
മത്സവസമതനിഗന  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  സയരകനിക്കസ്ഥാനുള വളഗര  കപസ്ഥാസനിറസ്പീവസ്ഥായനിട്ടുള
നനിലപസ്ഥാടസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണണയ.  അതസ്റ്റ്  ഉറപ്പസ്ഥായയ  നടപ്പസ്ഥാക്കണഗമനസ്ഥാണസ്റ്റ്  പറയസ്ഥാനുളതസ്റ്റ്.
ബനിലനില് പറഞനിട്ടുള കേര്ശനമസ്ഥായ നനിയമങ്ങള് പ്രസ്ഥാവര്തനികേമസ്ഥായസ്ഥാല് തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ ഞസ്ഥാന
കനരഗത  സൂചെനിപ്പനിച്ച  ഒരു  ബ  ഇക്കകണസ്ഥാമനി  എന  കകേരളതനിഗന  വലനിയ  സസ്ഥാധവതഗയ,
പരനിസനിതനിഗയ  സയരകനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  നടതസ്ഥാന  സസ്ഥാധനിക്കുന  ഒരു  അന്തരസ്പീകയ
നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ശക്തമസ്ഥായ ഇസൗ നനിയമയ മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട ഒരു കേണ്സനിഡ
കറഷകനസ്ഥാടുകൂടനി  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥവമസ്ഥാക്കണഗമനള അഭവര്ത്ഥന നടത്തുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ
ഇസൗ  പറഞനിരനിക്കുന  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  വളഗര  കപസ്ഥാസനിറസ്പീവസ്ഥായനി  എടുക്കുഗമനസ്റ്റ്
പ്രതസ്പീകനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഞസ്ഥാന കഭദഗതനി മൂവസ്റ്റ് ഗചെയന.

മത്സവബനനവയ  ഹസ്ഥാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വവവസസ്ഥായവയ
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ഗജേ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര്,  വളഗര  കപസ്ഥാസനിറസ്പീവസ്ഥായ
ചെര്ച്ചകേളസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  വനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ഗഗബ കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ചെര്ച്ചയസ്റ്റ്  വരുകമസ്ഥാള്
പരനിഗണനികക്കണ പല വനിഷയങ്ങളുയ ഇവനിഗട പറഞ്ഞു. ഒരു ജേനസ്ഥാധനിപതവ സത്വഭസ്ഥാവയ
നമ്മുഗട മസ്ഥാകനജ് ഗമനസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലനിനുണസ്റ്റ്.  നമ്മള് എന.ജേനി.ഒ.-കേഗള വയസ്ഥാന ഉകദ്ദേശനിച്ചനിടനില.
കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേളുഗട  എണ്ണയ  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണകമസ്ഥാ  കവണകയസ്ഥാ
എനളതസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയനില് വരുകമസ്ഥാള് ആകലസ്ഥാചെനിക്കസ്ഥായ. എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാഗര
പ്രതനിനനിധനികേളസ്ഥായനി  ഉള്ഗക്കസ്ഥാളനിക്കണയ  എനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശയ  വനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ഇകപ്പസ്ഥാള്  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാഗര  ഉള്ഗപ്പടുതനിയനിടനില.  അതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഒനകൂടനി
ചെര്ച്ച  ഗചെയ്തസ്റ്റ്  ആകലസ്ഥാചെനിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ബനിലനിഗന  ഉകദ്ദേശവശുദ്ധനിഗയ  ഗപസ്ഥാതുകവ
എലസ്ഥാവരുയ നനസ്ഥായനി മസ്ഥാനനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിഗന അയഗസ്പീകേരനിക്കുന. ഈ നനിയമതനിനസ്റ്റ്
പുറത്തുള ചെനില വനിഷയങ്ങഗളക്കുറനിച്ചസ്ഥാണസ്റ്റ് ബഹുമസ്ഥാനവനസ്ഥായ അയഗയ  ശസ്പീ. എന. എ.
ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ് ഇവനിഗട സൂചെനിപ്പനിച്ചതസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹയ സൂചെനിപ്പനിച്ച എലസ്ഥാ വനിഷയങ്ങളനികലയയ
ഞസ്ഥാന ഇകപ്പസ്ഥാള് കേടക്കുനനില. നമുക്കസ്റ്റ് ഇനനിയയ ചെര്ച്ചയസ്റ്റ് അവസരമുണസ്റ്റ്. സമസ്ഥാശത്വസ്ഥാസ
പദ്ധതനി  1,500  രൂപകയ ഗകേസ്ഥാടുതനിട്ടുള എനപറയനതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  3,000  രൂപ ഇകപ്പസ്ഥാള്
ഗകേസ്ഥാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു. 1,500  രൂപ ഇകപ്പസ്ഥാള് എസസ്റ്റ്.ഡനി.ജേനി.  മൂവസ്റ്റ് ഗചെയ്തനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.
മനിക്കവസ്ഥാറുയ ഉടനതഗന കേനിട്ടുയ. കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാരസ്ഥാണസ്റ്റ് 1,500 രൂപ തകരണതസ്റ്റ്. അവര്
ഈ വര്ഷകതതുയ കേഴനിഞ വര്ഷകതതുയ തനനിടനില.  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതയ  തരുന
കേസ്ഥാരവതനില്  നമ്മുഗട  സയസസ്ഥാനതനികനസ്ഥാടസ്റ്റ്  കേടുത  അവഗണനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാര്
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പുലര്ത്തുനതസ്റ്റ്. അക്കസ്ഥാരവയ നമ്മള് വസ്പീണ്ടുയ റനികേത്വസസ്റ്റ് ഗചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. അവരുഗട വനിഹനിതയ
തരുനനിഗലങനിലയ  മത്സവഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാടുകത  മതനിയസ്ഥാവകേയള.
ഗവണ്ഗമനസ്റ്റ്  അതുമസ്ഥായനി  ബനഗപ്പടസ്റ്റ്  നസ്പീങ്ങുനണസ്റ്റ്.  ഭവനനനിര്മ്മസ്ഥാണ  പദ്ധതനിഗയ
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവനിഗട സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  പസ്ഥാതനിവഴനിയനിലസ്ഥായ വസ്പീടുകേഗള സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  'ഗഗലഫസ്റ്റ്'-
ലൂഗട  മസ്ഥാതകമ നമുക്കസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന കേഴനിയകേയള.  കേഴനിഞ വര്ഷയ ഗമയനിനനനസസ്റ്റ്
എഗനസ്ഥാരു  പദ്ധതനിയണസ്ഥായനിരുന.  എനസ്ഥാല്  ഈ  വര്ഷയ  അതരതനിഗലസ്ഥാരു  സ്കൈസ്പീമനില.
അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  'ഗഗലഫസ്റ്റ്'-കലയസ്റ്റ്  ആ  പദ്ധതനി  അറസ്ഥാച്ചസ്റ്റ്  ഗചെയ്യസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  വസ്പീടസ്റ്റ്
എങ്ങഗനയസ്ഥാണസ്റ്റ്  ഗതരഗഞടുക്കുനതസ്റ്റ്  എനതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഈ  വര്ഷയ  ഒരു
ആശങയയ കവണതനില. 50 മസ്പീററനിനുളനില് തസ്ഥാമസനിക്കുനവഗര പുനരധനിവസനിപ്പനിക്കുനതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഈ വര്ഷയ  നമ്മള്  മുനഗണന  നല്കുനതസ്റ്റ്.  അവനിഗട  നറുഗക്കടുപ്പനിഗന  പ്രശ്നയ  വരുനനില.
കേടലസ്ഥാകമണ ദരന്തയ കനരനിടുന ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കസ്റ്റ് സുരക ഉറപ്പസ്ഥാക്കുനതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്
മുനഗണന. കകേരളതനിഗന 592 കേനികലസ്ഥാമസ്പീറര് നസ്പീളതനില് വരുന 50 മസ്പീററനിനുളനില്
തസ്ഥാമസനിക്കുന  മുഴുവന  ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗടയയ  പുനരധനിവസ്ഥാസമസ്ഥാണസ്റ്റ്  സര്ക്കസ്ഥാരനിഗന
പ്രകയസ്ഥാറനിറനിയനിലളതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്ഥായനി  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കഗള  നറുക്കനിഗടടുക്കുകേയല  ഗചെയനതസ്റ്റ്.
ഓകരസ്ഥാ  പ്രകദശഗതയയ  50  മസ്പീററനിനുളനില്  തസ്ഥാമസനിക്കുന  മുഴുവനകപഗരയയ
പുനരധനിവസനിപ്പനിക്കുനതനിനസ്ഥാണസ്റ്റ്  ലകവയവയനതസ്റ്റ്.  അവഗര  കേടലസ്ഥാകമണതനില്
നനിനസ്റ്റ് രകഗപ്പടുത്തുകേ, അവരുഗട ദരനിത ജേസ്പീവനിതതനിനസ്റ്റ് അവസസ്ഥാനയ വരുത്തുകേ എനനിങ്ങഗന
രണസ്റ്റ് ലകവങ്ങളസ്ഥാണസ്റ്റ് അതനിനുളതസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണ്ടുതഗന ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കഗള നറുക്കനിഗടടുക്കുന
പ്രശ്നയ അവനിഗട വരുനനില.

അപ്പസ്പീലനിഗന കേസ്ഥാരവഗതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് ഇവനിഗട പറയകേയണസ്ഥായനി. പകക നമ്മള് ആ
ഗസകനനികപ്പസ്ഥാള്  കഭദഗതനി  ഗചെയനനില.  ഒറനിജേനിനല്  ആകനിഗന  ഗസകന  18-ല്
അപ്പസ്പീല് അകതസ്ഥാറനിറനിയണസ്റ്റ്. കേളകറസ്ഥാണസ്റ്റ് അപ്പസ്പീല് അകതസ്ഥാറനിറനി. അഡ്ജേകഡനികക്കഷന
ഓഫസ്പീസര് എഗന്തങനിലയ ഗചെയ്തനിട്ടുഗണങനില് അതനിനസ്റ്റ് അപ്പസ്പീല്,  നമ്മള് 1984-ലസ്ഥാണസ്റ്റ്
ആ  അഗമനസ്റ്റ്ഗമനസ്റ്റ്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ജേനിലസ്ഥാ  കേളകര്  അപ്പസ്പീല്
അകതസ്ഥാറനിറനിയസ്ഥായനിട്ടുള  ഗസകനനില്  നമ്മള്  മസ്ഥാറയ  വരുത്തുനനില.  ബഹുമസ്ഥാനഗപ്പട
അയഗയ മൂലനനിയമയ കനസ്ഥാക്കസ്ഥാതനിരുനതുഗകേസ്ഥാണസ്ഥാണസ്റ്റ് അതരഗമസ്ഥാരു ആശങ വനതസ്റ്റ്. 

വലനിയ  വനിമര്ശനങ്ങഗളസ്ഥാനയ  ഇവനിഗട  വനനിടനില.  കുറച്ചസ്റ്റ്  ആശങകേള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്റ്റ്
വനതസ്റ്റ്. അവ പരനിഹരനിക്കുന കേസ്ഥാരവതനില് ഒരു തുറനമനസസ്ഥാണസ്റ്റ് സര്ക്കസ്ഥാരനിനുളതസ്റ്റ്. സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിയനില്  വരുകമസ്ഥാള്  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ  ഈ  വനിഷയയ  നമുക്കസ്റ്റ്  ഗസൗരവകതസ്ഥാഗട ചെര്ച്ച
ഗചെയ്യസ്ഥായ.  അതവസ്ഥാവശവയ  വരുകതണ  മസ്ഥാറങ്ങഗള  സയബനനിച്ചസ്റ്റ്  അവനിഗട  ആകലസ്ഥാചെനിക്കസ്ഥായ.
ഓകരസ്ഥാ കകസ്ഥാസുഗമടുതസ്റ്റ് ചെര്ച്ച ഗചെയ്യസ്ഥാന നമുക്കസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുയ അവസരമുണസ്റ്റ്. ആ സമയതസ്റ്റ്
അതവസ്ഥാവശവയ  ഗഗമനകടസ്റ്റ്  ഡസ്പീഗറയനില്സനികലയസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന  പറയ.  ശസ്പീ.
ഗഗഹബനി ഈഡന കുറച്ചസ്റ്റ് ആശങകേള് പ്രകേടനിപ്പനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. നമ്മുഗട തസ്പീരകദശതനിഗന
ആശങകേള് ഒരുപസ്ഥാടുണസ്റ്റ്.  ഈ ബനില് ഇവനിഗട അവതരനിപ്പനിക്കുനതനിനുമുമസ്റ്റ് ഞങ്ങള്
രണ്ടുമൂനസ്റ്റ്  കപ്രസ്ഥാസസസ്റ്റ്  നടതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നമ്മുഗട  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയഗട  റനികപ്പസ്ഥാര്ടസ്റ്റ്
സകതണ് റസ്പീജേനിയണ്,  മനിഡനില് റസ്പീജേനിയണ്,  കനസ്ഥാര്കതണ് റസ്പീജേനിയണ് എനനിങ്ങഗന
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മൂനസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില്  ചെര്ച്ച  ഗചെയ.   മൂനസ്റ്റ്  തലങ്ങളനിലമുള  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയനുകേളുഗട
കയസ്ഥാഗയ  വനിളനിച്ചസ്റ്റ്  അവരുഗടകൂടനി  അഭനിപ്രസ്ഥായയ  ആരസ്ഥാഞ്ഞു.  നമ്മള്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന
കപസ്ഥാകുന കഭദഗതനി ഇതസ്ഥാഗണനയ ഈ കമഖല കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങഗള സയബനനിച്ചുയ
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയനുകേളുഗടയയ  മറസ്റ്റ്  സനദ്ധ  സയഘടനകേളുഗടയയ
പ്രതനിനനിധനികേഗള  വനിളനിച്ചസ്റ്റ്  അവരുമസ്ഥായനി  ചെര്ച്ച  ഗചെയ.  അവര്  ഉയര്തനിയ  ചെനില
ആശങകേള്കൂടനി  നമ്മള് പരനിഗണനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ മൂനസ്റ്റ്  കമഖലകേളനിഗലയയ  ചെര്ച്ചയ
കശഷയ  സയസസ്ഥാനതലതനില്  ഒരു  മസ്പീറനിയഗുകൂടനി  കചെര്ന.  നമ്മുഗട  കസക്കസ്റ്റ്കഹസ്ഥാള്
കഡഴസ്ഥായനിട്ടുളവരുഗട പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ ചെര്ച്ചയയ അവരുഗട കഭദഗതനികേള്ക്കുയ വനികധയമസ്ഥായനിടസ്ഥാണസ്റ്റ്
ഈ ബനില് വനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇനനിയയ ആശങകേളുഗണങനില് അതനിനസ്റ്റ് ഇനനിയയ നമുക്കസ്റ്റ്
അവസരമുണസ്റ്റ്. ഒരു തുറന മനകസസ്ഥാഗടയസ്ഥാണസ്റ്റ് സര്ക്കസ്ഥാര് ഇക്കസ്ഥാരവഗത കേസ്ഥാണുനതസ്റ്റ്.
മത്സവസമതസ്റ്റ്  സയരകനിക്കുകേ  എനതസ്റ്റ്  വളഗരയധനികേയ  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  മത്സവ
ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുഗട ജേസ്പീവനിതഗതക്കുറനിച്ചുള ആശങകേഗള സയബനനിച്ചസ്റ്റ് പറയകമസ്ഥാള്
അവനിഗട  മത്സവതനിഗന  ലഭവത  ഒരു  പ്രധസ്ഥാനഗപ്പട  പ്രശ്നമസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഇടനനിലക്കസ്ഥാരുഗട
ചൂഷണതനില്നനിനസ്റ്റ്  ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള സയരകനിക്കുകേ എഗനസ്ഥാരു കേസ്ഥാരവയ  ഇവനിഗട
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുകേയണസ്ഥായനി.  ഈ  ബനിലനിഗന  പരനിധനിയനില്  ഇലസ്ഥാഗതസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരവമസ്ഥാണതസ്റ്റ്.
അതുസയബനനിച്ചസ്റ്റ്  അടുത ഗസഷനനില് ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന ഉകദ്ദേശനിക്കുഗനസ്ഥാരു ബനിലസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഈ
ഗസഷനനില്  ഒരുപസ്ഥാടസ്റ്റ്  നനിയമതനിഗന  പ്രശ്നമുളതുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ഇവനിഗട  മൂവസ്റ്റ്
ഗചെയ്യസ്ഥാതനിരുനതസ്ഥാണസ്റ്റ്.  അടുത ഗസഷന വരുകമസ്ഥാള് മസ്ഥാര്ക്കറനിയഗുമസ്ഥായനി ബനഗപ്പടസ്റ്റ്
പുതനിഗയസ്ഥാരു നനിയമനനിര്മ്മസ്ഥാണയതഗന നടതസ്ഥാന ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്.  ഹസ്ഥാര്ബറുകേളനിലയ മറയ
മത്സവയ പനിടനിച്ചു ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരുന ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനിക്കസ്റ്റ് നവസ്ഥായവനില ഉറപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ കനരനിടസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ് മസ്ഥാര്ക്കറനില് എതനിക്കസ്ഥാനുയ ഗതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേഗള ഇടനനിലക്കസ്ഥാരുഗട ചൂഷണതനില്
നനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  അകതസ്ഥാഗടസ്ഥാപ്പയ  ഗുണകമനകയറനിയ  മത്സവയ  ഗുണനനിലവസ്ഥാരയ
സയരകനിച്ചുഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ്  ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഉറപ്പസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  കേഴനിയനതരതനില്  ഒരു  നനിയമ
നനിര്മ്മസ്ഥാണയ  അടുത  ഗസഷനനില്  ഗകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
വരുനകതസ്ഥാടുകൂടനി  ഇവനിഗട  ഉനയനിച്ച  ആശങകേള്ഗക്കസ്ഥാഗക്ക  പരനിഹസ്ഥാരയ  ഉണസ്ഥാകുയ.
ഇവനിഗടവന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന  ഇനനിയയ  നമുക്കസ്റ്റ്  അവസരമുണസ്റ്റ്.
ഇവനിഗട ഉയര്തനിയ എലസ്ഥാ നല നനിര്കദ്ദേശങ്ങഗളയയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണസ്റ്റ്. കകസ്ഥാസസ്റ്റ്
ഗഗബ  കകസ്ഥാസസ്റ്റ്  ചെര്ച്ച  വരുകമസ്ഥാള്  ബസ്ഥാക്കനി  കേസ്ഥാരവങ്ങള്  കനസ്ഥാക്കസ്ഥായ  എനപറഞ്ഞു
ഗകേസ്ഥാണസ്റ്റ് ഈ ബനില് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് അയയണഗമനസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. എന. എ. ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്, അങ്ങയഗട 1 (എ) നമര് കഭദഗതനി
പ്രസസ്റ്റ് ഗചെയനകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .   എന  .   എ  .   ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്: സര്, ഞസ്ഥാന പ്രസസ്റ്റ് ഗചെയനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എന.  എ.  ഗനലനിക്കുനസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പനിച്ച  1  (എ)  നമര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഗഗഹബനി  ഈഡന,  അങ്ങയഗട  2  (ബനി)  നമര്  കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ്
ഗചെയനകണസ്ഥാ?
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ശസ്പീ  .   ഗഗഹബനി ഈഡന: സര്, ഞസ്ഥാന പ്രസസ്റ്റ് ഗചെയനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. ഗഗഹബനി ഈഡന അവതരനിപ്പനിച്ച 2 (ബനി) നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

2017-ഗല  കകേരള  സമുദ  മത്സവബനന  നനിയനണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്  കൃഷനിയയ
മൃഗസയരകണവയ  മത്സവബനനവയ  സയബനനിച്ച  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  I-ഗന  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണഗമന പ്രകമയഗത

അനുകൂലനിക്കുനവര് .........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് .........

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. ബനില് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയഗട പരനിഗണനയയയന.

ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്...  സഭ  ഇകപ്പസ്ഥാള്  പനിരനിയനതുയ  നസ്ഥാഗള  രസ്ഥാവനിഗല
8.30-നസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുനതുമസ്ഥാണസ്റ്റ്.

(2017 ആഗസസ്റ്റ് മസ്ഥാസയ 11-ാം തസ്പീയതനി ഗവളനിയസ്ഥാഴ്ച രസ്ഥാവനിഗല 8.30-നസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുനതനികലയസ്ഥായനി സഭ ഗഗവകുകനരയ 4.13-നസ്റ്റ് പനിരനിഞ്ഞു.)


