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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ  18,  വവെളനി

വെഭാലലലാം 168]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ                      [നമ്പര് 8

നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ  മഭാസലാം  18-ാംതതീയതനി  വവെളനിയഭാഴ്ച്ചരഭാവെനിവല

8.30-നസ  ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദലക്ഷതയനില

നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.  

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളന കേഭാലകത്തയസ  അനുവെദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട പടനികേയനിവല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

I വെഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

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

നവെതീന സഭാകങ്കേതനികേ വെനിദലകേളുലാം നനിര്മ്മേഭാണരതീതനിയലാം 

1 (*241) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:

  ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷസ കുറുപസ:

  ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദസ:

ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന:  സര്,  തഭാവഴക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

പരനിസനിതനി സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുള നവെതീന സഭാകങ്കേതനികേവെനിദലകേളുലാം

നനിര്മ്മേഭാണരതീതനിയലാം എവന്തെലഭാമഭാണസ; 

(ബനി)  വെകുപനിവല  അഴനിമതനിയലാം  വകേടുകേഭാരലസതയലാം  അവെസഭാനനിപനിക്കഭാന

നടത്തനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  തകേര്നകേനിടക്കുന്ന  കറഭാഡുകേള  സതസരമഭായനി  നവെതീകേരനിചസ  ഗതഭാഗത

കയഭാഗലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി) പഭാടത്തനിനസ നലകുകേയലാം പനിന്നതീടസ അനലഭാധതീനവപടുകേയലാം വചേയ്ത കുറഭാലലാം,

മൂന്നഭാര്, ആലുവെ എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല റസസ ഹനൗസുകേള തനിരനിവകേ പനിടനിക്കഭാനുള ശമലാം

ഫലലാം കേണനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന) : സര്, 

(എ)  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  ഒഭാണ്ലലന  സമ്പ്രദഭായമഭായ  PRICE

(Project  Information  and  Cost  Estimate)-ഉലാം  ഇ-വടണറനിലാംഗസ  സലാംവെനിധഭാനവലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇ-കപയ്വമനലാം  ഇ-ഫയലനിലാംഗലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന

കപഭാവകേയഭാണസ.  Ministry  of  Road  Transport  and  Highways  (MoRTH)

Specification  പ്രകേഭാരമുള പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിയതസ  കൂടുതല പ്രകയഭാജേനലാം

വചേയ്തനിട്ടുണസ.   പരനിസനിതനി  വെനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

നമ്മുവട  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  പഭാലങ്ങളനിലുലാം  NRMB (Natural  Rubberised  Modified

Bitumen)  ഉപകയഭാഗനിചസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  കവെസസ  പഭാസനിക്കനിവന

വഷ്രെഡഡസ  പഭാസനിക്കഭാക്കനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ.  ഉറപനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില

കറഭാഡനിവന്റെ അടനിസഭാന ആവെശലമഭായ കേയര് ഭൂവെസലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന.  കകേന്ദ്ര

ഗവെണ്വമന്റെസ  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  കകേന്ദ്ര  ഭരണ

പ്രകദശങ്ങളനിലുള  കറഭാഡുകേളനില  10  കേനി.മതീ.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  കവെസസ

പഭാസനികേസ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അറനിയനിപസ  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കകേരളത്തനില  കനരവത്ത

തവന്ന ഇതസ ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. അതസ ലഹകവെയനിലുലാം പരതീക്ഷനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ഈ ഗവെണ്വമന്റെസ നടപനിലഭാക്കനിയ ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട ഒരു നടപടനി, അതലഭാധുനനികേ

സഭാകങ്കേതനികേവെനിദലയഭായ  മനിലനിലാംഗസ  ആന്റെസ  റതീലസകനിലാംഗസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  കദശതീയ

പഭാതയവട  ഉപരനിതലലാം  വപഭാളനിചസ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ.  ഇന്തെലയനില  രണസ

സലങ്ങളനില  മഭാത്രകമ  ഇപ്രകേഭാരലാം  വചേയ്തനിട്ടുള.  അവതഭാനലാം  കദശതീയപഭാതയനിലല.

കകേരളത്തനില ഇതസ ആദലമഭായനിടഭാണസ.   പഭാതനിരഭാപളനി മുതല പുറക്കഭാടസ  വെവരയള

21  കേനി.  മതീ.  കറഭാഡസ  വപവടന്നസ  തകേരുന്നതഭായനിരുന.  അവെനിവട  മനിലനിലാംഗസ  ആന്റെസ

റതീലസകനിലാംഗസ  കപ്രഭാഗഭാലാം  ഇകപഭാള  നടപഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  മഴയഭായതു

വകേഭാണസ  അതസ   തലഭാലലാം  നനിര്ത്തനിവെച്ചു.   നനിലവെനിലുള  കറഭാഡനിവന്റെ  ഉപരനിതലലാം

വമഷതീന ഉപകയഭാഗനിചസ  ഇളക്കനിവയടുക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം വമറതീരനിയലസസ പഭാകേവപടുത്തനി

അവെനിവട    നനികക്ഷപനിചസ   കറഭാഡസ    നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന    വെളവര   വെനിജേയകേരമഭായ    ഒരു
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പദതനിയഭാണനിതസ.  ധഭാരഭാളലാം  ജേനങ്ങവള  ആകേര്ഷനിചതഭാണസ.  ശബ്ദമനില,  പുകേയനില,
കലഭാറനികേളനില  സഭാധനലാം  എത്തനികക്കണ,  അങ്ങവനയള  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദലയഭാണസ.
ബനിറ്റുമനിനുലാം  സനിമനലാം  ഒവക്ക  തരഭാതരലാം  കചേര്ത്തസ  ഉപരനിതലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയഭാണസ
വചേയ്യുന്നതസ.  ജേര്മ്മേന വമഷതീനഭാണസ ഇതനിനസ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ.  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് 10
കകേഭാടനി  രൂപ  വെനിലയള  ജേര്മ്മേന  വമഷതീന  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്തഭാണസ  ഈ  പണനി
വചേയ്തുവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ.  കൂടഭാവത  പഴയ  രൂപത്തനിലുള  ആര്.സനി.സനി.
റതീവടയനിനനിലാംഗസ  വെഭാള  തുടങ്ങനിയവെയസ  പകേരലാം  ജേനികയഭാ  വടകേസ ലസലസസ,  ആര്.  ഇ.
പഭാനലസസ എന്നനിവെ ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന.  

(ബനി)  കേസഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗസ  നനിലവെനില  വകേഭാണ്ടുവെന്നനിട്ടുണസ.   കേസഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേളുവട  ഗണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിവെരുന.  വെളവര  കമഭാശമഭായ
തരത്തനിലഭാണസ  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവകേഭാണനിരുന്നതസ.  അതസ  വമചവപടുത്തനിവെരുകേയഭാണസ.
പനി.ഡബബ.ഡനി.  വെനിജേനിലനസനിവന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരനികേയമഭാണസ.  ആദലമഭായനിടഭാണസ  കസഭാഷലല  ഓഡനിറനിലാംഗസ
നടപനിലഭാക്കനിയതസ.  അതസ  വെലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.
ഇന്തെലയനില  ആദലമഭായനി  ഒരു  ചേതീഫസ  എഞനിനതീയറുവട  കനതൃതസത്തനില  ഒരു
വമയനിന്റെനനസസ  വെനിലാംഗസ  കേലഭാബനിനറസ  അലാംഗതീകേരനിചസ  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഒരു
അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില ഒരു എ.ഇ. (അസനിസന്റെസ  എഞനിനതീയര്) എന്ന കേണക്കനിനസ
140 എ.ഇ.-മഭാവര  ഇതനിനുകവെണനി  നനിയമനിക്കുനണസ.  കറഭാഡുകേള  പണനിയകമ്പഭാള
ത്തവന്ന  പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  അവെ  പണനിഞകേഴനിഞഭാല  അതനിവന്റെ
ഉറപസ  നനിലനനിലക്കുവമന്നസ  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുമുള  വമയനിന്റെനനസസ  വെനിലാംഗസ  അവെരുവട
കേതീഴനില  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  Two-tier  Quality  Control  System  നനിലവെനില
വെന്നനിട്ടുണസ.  എലഭാ  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  സൂപര്ലവെസര്മഭാരുലാം  കേഴനിഞ  ഒരു
വെര്ഷക്കഭാലവത്ത അവെരുവട ഉത്തരവെഭാദനിതസലാം നനിര്വ്വഹനികചഭാ എന്നസ പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള
ആഭലന്തെര പരനികശഭാധനയലാം റനികപഭാര്ട്ടുലാം ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണസ.  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യവട
ഡനിലസന വെനിഭഭാഗവത്ത ശകനിവപടുത്തഭാന എറണഭാകുളതലാം കകേഭാഴനികക്കഭാട്ടുലാം ഓകരഭാ
കമഖലഭാ ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേലഭാബനിനറസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
അതസ  ഉടനതവന്ന  നടപനിലവെരുന്നതഭാണസ.  അതുകപഭാവല  സനി.ടനി.ഇ.  (ചേതീഫസ
വടകനിക്കല എകഭാമനിനര്) യവട പ്രവെര്ത്തനവലാം ശകനിവപടുതന്നതഭാണസ. 

(സനി)  തകേര്നകേനിടക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുവട  അറകുറപണനികേള  വചേയ്യുന്നതനിനു
കവെണനി  286  കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.  ഓകരഭാ അലാംസബനി മണ്ഡലത്തനിവലയലാം
കറഭാഡുകേളുവട  ലദര്ഘലലാംകൂടനി   കേണക്കനിവലടുത്തഭാണസ   തുകേ   അനുവെദനിചനിട്ടുളതസ.
ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വെലതലഭാസമനിലഭാവത  കകേരളത്തനില എലഭായനിടതലാം  അറകുറപണനി
നടത്തഭാനുള പണലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.
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(ഡനി)  കുറഭാലലാം  റസസഹനൗസസ  പഭാടത്തനിനസ  നലകേനിയനിടനില.  അതനിവന്റെ
നടത്തനിപനില  ധഭാരഭാളലാം  അപഭാകേതകേളുണസ.  കുറഭാലലാം  തമനിഴ് നഭാടനിലഭാവണനളതസ
പറകയണ  കേഭാരലമനില.  അതനിവന്റെ  നടത്തനിപസ  വമചവപടുത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.
അതുകപഭാലതവന്ന മൂന്നഭാര്, ആലുവെ റസസ ഹനൗസുകേള മുമ്പസ വെഭാടകേയസ വകേഭാടുത്തതഭാണസ.
വെഭാടകേയസ വകേഭാടുത്ത ലവെക്കലാം ഗസസ ഹനൗവസഭാവക്ക തനിരനിചസ കേനിടനിയനിട്ടുണസ.  അവെനിവട
ചേനില  പ്രശ്നങ്ങവളഭാവക്കയണസ.  അതനികന്മേല  കകേഭാടതനിയനില  കകേസ്സുണസ.  കകേസസ
നനിയമഭാനുസൃതലാം നടത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.  പനിണറഭായനി  ഗവെണ്വമന്റെസ  വെന്നതനിനു
കശഷലാം അടനിസഭാന സനൗകേരല വെനികേസനത്തനിലുലാം വപഭാതുമരഭാമത്തസ കറഭാഡുകേളുവടയലാം
പഭാലങ്ങളുവടയലാം  വകേടനിടങ്ങളുവടയലാം  പ്രവെര്ത്തനത്തനിലുലാം  വമഭാത്തത്തനില  മഭാറലാം
വെന്നനിട്ടുണസ.  "പുതനിയ  കേഭാലലാം,  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം"  എന്ന  മുദഭാവെഭാകേലമഭാണസ
മുകന്നഭാട്ടുവെചനിട്ടുളതസ. 

ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  ഒരുകേഭാലത്തസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ
വകേടുകേഭാരലസതയവടയലാം അഴനിമതനിയവടയലാം മുഖമുദയഭായനിരുന. അഴനിമതനിവക്കതനിവര
ശകമഭായ  നനിലപഭാടസ  സസതീകേരനിചസ  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  സലാംസഭാരലാം  കകേരളത്തനില
വകേഭാണ്ടുവെന്നതനിനസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപ്പുമനനികയയലാം  ഗവെണ്വമന്റെനികനയലാം
പ്രകതലകേലാം  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ.  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന,
മലകയഭാര  കമഖലകയയലാം  തതീരകദശ  കമഖലകയയലാം  ബനനിപനിക്കുന്ന  പഭാതയഭാണസ
അമ്പലപ്പുഴ-തനിരുവെല  പഭാത.  കേഴനിഞ  ആറുവെര്ഷമഭായനി  ജേനങ്ങളുവട  ദുരനിതത്തനിനസ
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  69  കകേഭാടനി രൂപ മുടക്കനി ബഹുമഭാനവപട വെകുപ്പുമനനി
അതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുള  നനിലപഭാടസ  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
ഊരഭാളുങ്കേല  സര്വ്വതീസസ  കകേഭാ-ഓപകററതീവെസ  വസഭാലസറനിയഭാണസ  ആ  വെര്ക്കസ
ഏവറടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ.  നൂതന  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല  ഉപകയഭാഗനിചസ  ആ  പ്രവൃത്തനി
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  ഇടവപടല  അങ്ങയവട  ഭഭാഗത
നനിനണഭാകുനണസ. ഇകപഭാള അതനിനുതഭാവഴ യൂഡനിസഭാറസ-വന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള ലപപസ
ലലന  വെന്നനിട്ടുണസ.  വെലനിയ  അഴനിമതനി  അവെനിവട  നടന്നനിട്ടുവണന്നഭാണസ  പറയന്നതസ.
അവെനിവട  ഒരു  അകനസഷണലാം  നടത്തനിവക്കഭാണസ,  ജേലകസചേന  വെകുപ്പുമനനിവയക്കൂടനി
വെനിശസഭാസത്തനിവലടുതവകേഭാണസ  അവെനിവട  ഇടനിരനിക്കുന്ന ലപപസ  വപഭാടഭാവത  ഏറവലാം
നലരതീതനിയനില,  കറഭാഡസ  ഭലാംഗനിയഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  ജേനങ്ങളക്കസ  നലകേഭാനഭായനി
അങ്ങസ ഇടവപടുകമഭാ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  മഭാതൃകേഭാ കറഭാഡഭാക്കഭാന കവെണനി കേനിഫ്ബനിയവട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കേലഭാബനിനറസ  ആദലമഭായനി  വതരവഞടുത്ത  ഒരു  കറഭാഡഭാണസ
അമ്പലപ്പുഴ-തനിരുവെല കറഭാഡസ.  ശബരനിമല സതീസണ്കേഭാലത്തഭാണസ അതസ എടുത്തതസ.
ഏവറടുത്ത  ആ  കറഭാഡനിവന്റെ  വെര്ക്കസ  പ്രസനിദമഭായ   ഊരഭാളുങ്കേല   സര്വ്വതീസസ  കകേഭാ-
ഓപകററതീവെസ വസഭാലസറനി വചേയ്തുവെരനികേയഭാണസ.  അവെനിവട ഇകപഭാള നഭാലസ ആധുനനികേ
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സഭാകങ്കേതനികേവെനിദലകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ.  കുടനഭാടനില അധനികേവലാം വചേളനിയഭാണസ.
വപടന്നസ  കറഭാഡസ  തഭാഴ്ന്നുകപഭാകുലാം.   ആയതനിനഭാല അവെനിവട  ജേനികയഭാ  വടകേസ സയനിലസസ,
സസഭാഭഭാവെനികേ റബ്ബര്,  വഷ്രെഡഡസ  കവെസസ  പഭാസനികേസ,  സനിവമന്റെസ,  ലടലസസ തുടങ്ങനിയവെ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ.   ഇവതലഭാലാം ഉപകയഭാഗനിചസ  69  കകേഭാടനി  രൂപ വചേലവെനില ഒരു
ആധുനനികേ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ. ആ നനിര്മ്മേഭാണവത്ത തടസ്സവപടുതന്നതനിനു
കവെണനി  വതറഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കേരഭാറുകേഭാരുവട  സലാംഘലാം  (46  കേരഭാറുകേഭാര്)
ലഹകക്കഭാടതനിയനില കപഭാവകേയലാം കപ്രഭാപറഭായനി നമ്മുവട കേഭാരലലാം അവെനിവട പറയഭാന
ആ  ദനിവെസലാം  കേഴനിയഭാവത  വെന്നതനിനഭാല  കസ  അനുവെദനിക്കുകേയലാം  പനിന്നതീടസ
ഡനിപഭാര്ടസവമന്റെസ  ഇടവപടസ  കസ  നതീക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.  രണഭാമതസ  കകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ദര്ഘഭാസസ ക്ഷണനിചസ അവെര്ക്കുതവന്ന വെര്ക്കസ ലഭനിക്കുകേയലാം അതസ
നല രതീതനിയനില വചേയ്തുവെരനികേയമഭാണസ.   വെഭാടര്  ലപപനിവന്റെ കേഭാരലലാം  എലഭായനിടതലാം
പ്രശ്നമഭാണസ.  അവെനിവട  വവെളലാം  വകേഭാടുക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കേഴനിയനില.  കുവറ  പ്രശ്നങ്ങള
ഇകപഭാഴലാം  ബഭാക്കനിയണസ.  കറഭാഡനിവന്റെ  രണസ  ലസഡനിലുലാം  ലപപസ
ഇടണവമനളതഭാണസ  ഒരു  വെനിഷയലാം.   തതീര്ചയഭായലാം  ഇത്രയലാം  മൂലലമുള  കറഭാഡസ
ആയതനിനഭാല  പനി. ബബ.ഡനി.-യലാം  ഇറനികഗഷന  വെകുപ്പുലാം  കയഭാജേനിചഭാണസ  അവെനിവട
ലപപസ  ഇടുന്നതസ.  ശതീ.  മഭാതബ  ടനി.  കതഭാമസുലാം  ഞഭാനുലാംകൂടനി  കചേര്ന്നസ  ധഭാരഭാളലാം
തതീരുമഭാനങ്ങവളടുത്തനിട്ടുണസ.  ആ തതീരുമഭാനങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനില ഒരു പ്രശ്നവമനില.
അതസ  എകപഭാഴലാം  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  ശദയനിലത്തവന്നയണസ.  ഖജേനഭാവെനിലനനിനള
പണലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ  ഗവെണ്വമന്റെസ  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ.  അതസ
നനിലനനിലക്കണലാം,  അതനിനസ  സഹഭായകേരമഭായ  പരസര  ധഭാരണ  എലഭാ
ഭഭാഗതനനിനമുണഭാകേണലാം.  തനിരുവെല-അമ്പലപ്പുഴ കറഭാഡസ ഒരു മഭാത തൃകേഭാ കറഭാഡഭാണസ.
ഇതനിവനതനിവര   പത്തനലാംതനിട  ജേനിലയനില  വതറഭായ  കേഭാമ്പയനിന  നടന.  എന്നനിടസ
പത്രത്തനില എഴതനി, ഇതസ അമ്പലപ്പുഴയനിലഭാവണന്നസ. അമ്പലപ്പുഴയനില ഈ കറഭാഡസ 5
കേനി.  മതീ.  മഭാത്രകമയള.  ബഭാക്കനി കുടനഭാടനിലുലാം തനിരുവെലയനിലുമഭാണസ.  ഈ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്ന  ഉനൗരഭാളുങ്കേല  വസഭാലസറനി  ആര്ക്കുലാം  പതലപസ  ലകേക്കൂലനി
വകേഭാടുക്കനില.  അവെവര  വെനിലയ്വക്കടുക്കഭാന  കേഴനിയനില.  അക്കഭാരലങ്ങവളഭാവക്ക
എലഭാര്ക്കുലാം അറനിവളതഭാണസ.  ഞഭാന പറകയണതനില.  ആ കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനലാം തടസ്സവപടുത്തഭാന വതറഭായ പത്രവെഭാര്ത്ത വകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ. 5 കേനി. മതീ.
മഭാത്രകമ  അമ്പലപ്പുഴയനിലുള.  അമ്പലപ്പുഴ  എന്തെഭാ  കമഭാശവപട  സലമഭാകണഭാ?
തനിരുവെല  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  എടുക്കഭാത്ത  സലതളവപവട   വചേയ്യുകേയഭാണസ.
അകപഭാള  വതറഭായ  പത്രവെഭാര്ത്ത  വകേഭാടുത്തസ  ഇത്തരലാം  നൂതനമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേവള  തടസ്സവപടുത്തനി  ഇരുപവത്തഭാന്നഭാലാം  നൂറഭാണനികലയസ  കകേരളലാം
കേടക്കുന്നതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങവള  തടയന്നതസ  ദയവെഭായനി  മഭാധലമ  പ്രവെര്ത്തകേര്
അവെസഭാനനിപനിക്കണവമനകൂടനി ഞഭാന അഭലര്തനിക്കുന. 
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ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  ഏകേകദശലാം  386  കകേഭാടനി  രൂപയവട
അറകുറപണനികേള ഇകപഭാള കകേരളത്തനില പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ.  മൂനവെര്ഷലാംവകേഭാണസ
ഇന്തെലയനില  ഏറവലാം  മനികേച  കറഭാഡുകേളുള  സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലാം  മഭാറുവമന്ന
കേഭാരലത്തനില  നമുക്കഭാര്ക്കുലാം  സലാംശയമനില.  പവക്ഷ  കറഭാഡനിവന്റെ  ലസഡുകേളനിലുള
അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ  ഉളവപവടയള  ഒടനവെധനി  പ്രശ്നങ്ങള  ഇകപഭാഴലാം
നനിലനനിലക്കുകേയഭാണസ.   കകേരളത്തനില  ഇതുവെവര  കറഭായനിലാംഗസ  വമഷതീന സസ
നടപഭാക്കഭാന  കേഴനിഞനിടനില.  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  ടഭാഫനിക്കുമഭായനി  ബനവപടസ
കറഭായനിലാംഗസ  വവെഹനിക്കനിള  ഇറക്കനിവക്കഭാണസ   അത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:   സര്,  വെളവര  നവലഭാരു  നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ.  ഈ
ഗവെണ്വമന്റെസ  കേഴനിഞ  വെര്ഷവമടുത്ത  ഒരു തതീരുമഭാനലാം,  പഭാര്ലവമന്റെസ  പഭാസ്സഭാക്കനിയ
കദശതീയപഭാത നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നതഭാണസ. അതസ ഇവെനിവട നടപനിലഭാക്കുവമന്നസ
പ്രഖലഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ.  പവക്ഷ ഞഭാനതസ കേഭാരലമഭായനി എനകഫഭാഴസ വചേയ്തനില.  കേഭാരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞഭാല കറഭാഡനില അനഭാവെശലമഭായനി വെഭാഹനലാം പഭാര്ക്കസ വചേയഭാന
സഭാധനിക്കനില; ആവെശലത്തനിനഭാകേഭാലാം. അതുകപഭാവല ഒരു കേചവെടവലാം നടത്തഭാന പറനില.
കറഭാഡസ  സഞരനിക്കഭാനുളതഭാണസ,  കേചവെടത്തനിനുളതല.  പലരുലാം  കറഭാഡസ  കേചവെടലാം
നടതന്നതനിനുകൂടനിയളതഭാവണന്നസ പരസലമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയഭാണസ.  വപവടന്നസ
ഇതസ  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില.  കറഭായനിലാംഗസ  വമഷതീനടക്കലാം പരനികശഭാധനിചസ
സഭാമൂഹലവലാം  രഭാഷതീയവമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  ലകേവക്കഭാണസ  സഞരനിക്കഭാനുള  കറഭാഡസ
സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കുകേയലാം  അപകേടങ്ങവളഭാഴനിവെഭാക്കനി  ഖജേനഭാവെനിലനനിനലാം  മുടക്കുന്ന
പണലാം  ജേനങ്ങളക്കസ  അനുഭവെകവെദലമഭാക്കഭാനുലാം  കുറച്ചുകപര്ക്കസ  മഭാത്രമഭായനി  അതസ
സനൗകേരലവപടഭാതനിരനിക്കഭാനുമുള  വപഭാതുതഭാല്പരല  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള
തതീര്ചയഭായലാം സസതീകേരനിക്കുലാം. കറഭായനിലാംഗസ വമഷതീവന്റെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ.  

ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷസ  കുറുപസ:  സര്,  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദമഭായ  കറഭാഡസ
എന്നതുവകേഭാണസ  എന്തെഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?  കറഭാഡസ
നനിര്മ്മേഭാണവമനപറഞഭാല വഷ്രെഡഡസ പഭാസനികേസ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ മഭാത്രമഭാകണഭാ;
കറഭാഡരനികേനിലുള  മരങ്ങവളലഭാലാം  വവെടനിമഭാറ്റുകേയഭാണസ  ആദലലാം  വചേയ്യുന്നതസ.  അതസ
അനനിവെഭാരലമഭാവണന്നഭാണസ  പറയന്നതസ.  വവെടനിമഭാറ്റുന്ന  മരങ്ങളക്കസ  പകേരലാം  കവെവറ
മരങ്ങള  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുകമഭാ;  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ  കറഭാഡസ  എനളതസ
ഹരനിതകറഭാഡുകേള  എന്ന  സങ്കേലപത്തനികലയസ  വെനികേസനിപനിക്കഭാന  പറ്റുകമഭാ;
അതനിവനക്കുറനിചസ ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ?  
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ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ  കറഭാഡസ  എന്നതസ
കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  സഭാഹചേരലത്തനിനുതകുന്ന  കറഭാഡുകേള  എന്നഭാണസ
അര്തമഭാക്കുന്നതസ.  ഗഭാമങ്ങളനിലക്കൂടനിയഭാണസ  കറഭാഡുകേള  കൂടുതലുലാം  കേടന
കപഭാകുന്നതസ.  മഴവവെളലാം വെതീണഭാണസ കറഭാഡുകേള  മുഴവെന നശനിക്കുന്നതസ.  കറഭാഡനിവന്റെ
വവസഡനിലനനിലക്കുന്ന  മരങ്ങവളഭാനലാം  നമുക്കസ  പ്രകയഭാജേനമുളവെയല.
ആലപ്പുഴയനിലഭാവണങ്കേനില  മുഴവെന ശ്മശഭാന  മരങ്ങളഭാണസ. ശ്മശഭാനത്തനില  മഭാത്രലാം
നനിലകക്കണ  മരങ്ങളഭാണസ  നട്ടുപനിടനിപനിചനിരനിക്കുന്നതസ.  മനുഷലന  മരനിക്കുന,
പരനിസനിതനി അങ്ങവനയല. മകനഭാഹരമഭായ മരങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കണലാം. അതനിനുള
സഭാവെകേഭാശവലാം  സനിവെനില  വസനസുലാം  കകേരളത്തനിനുണഭാകേണലാം.  പരനിസനിതനി
എനപറഞഭാല  നകടണ  മരലാം  നടുകേ,  നനിലകക്കണ  മരലാം  നനിലനനിര്തകേ
എന്നതഭാണസ.  ഒരു  ഫലവമനിലഭാത്ത,  നഭാറുന്നതുലാം  ഒടനിഞവെതീഴന്നതുമഭായ  മരങ്ങള,
കറഭാഡസ മുഴവെന തകേര്ക്കുന്ന മരങ്ങള ഇവെ പരനിസനിതനി സനൗഹൃദമല.  കദശതീയപഭാത
നഭാലുവെരനിയഭാക്കുകമ്പഭാള  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെസ  സമ്മേതനിക്കുകേയഭാവണങ്കേനില  അതനിവന്റെ
രണ്ടുവെശവലാം  മരങ്ങള  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കഭാലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം  കറഭാഡസ  കേഭാണഭാന  ഭലാംഗനി
കവെണലാം.  കറഭാഡനിവന്റെ  പ്രതലലാം  മഭാത്രമല  ചുറ്റുപഭാടുലാം  ഭലാംഗനികവെണലാം.  കറഭാഡസ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില ഇവതഭാവക്ക ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  വകേടനിടങ്ങളനില
കപഭാലുലാം  ഗതീന  കേണ്വസപഭാണസ  ഇകപഭാള ഞങ്ങള കഫഭാകളഭാ  വചേയ്യുന്നതസ.  എലഭാലാം
നടനവവെന്നല,  നമ്മുവട  എനജേനിനതീയര്മഭാവര  മഭാറനിവയടുക്കണലാം,  ജേനങ്ങവള
മഭാറനിവയടുക്കണലാം. ആ ഒരു കേണ്വസപഭാണസ നടപനിലഭാക്കഭാന ശമനിക്കുന്നതസ.

ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദസ:  സര്, സലാംസഭാനത്തസ കറഭാഡുകേളുവടയലാം പഭാലങ്ങളുവടയലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭാത്രമഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കറഭാഡസ
വമയനിന്റെനനസസ  വെനിലാംഗസ  (ആര്.എലാം.ഡബബ.)-വന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം അധനികേഭാരങ്ങളുലാം
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  കറഭാഡസ  വമയനിന്റെനനസനിനസ  ഒരു  ചേതീഫസ
എനജേനിനതീയറുലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ  വെനിഭഭാഗവമുണസ.  ഇതസ  അകമരനിക്കന  കസറസസസ
ഉളവപവടയള  പഭാശഭാതലരഭാജേലങ്ങളനിവല  ഫലപ്രദമഭായ  ഒരു  തതീരുമഭാനമഭാണസ.
ഇത്തവെണ  ഇതസ നടപനിലഭാകുനണസ.  ഇതനിനസ  കേലഭാബനിനറസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ചേതീഫസ എഞനിനതീയവറ അകപഭായനിന്റെസ വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഒരു അസലാംബനി
മണ്ഡലത്തനില  ഒരു  അസനിസന്റെസ  എഞനിനതീയവറവെതീതലാം  ഇക്കഭാരലങ്ങള  കനഭാക്കഭാന
പ്രകതലകേലാം നനിയമനിചനിട്ടുണസ.  കപ്രഭാപറഭായഭാകണഭാ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുന്നവതന്നസ
പണനി  നടക്കുകമ്പഭാളത്തവന്ന  ഇവെര്  പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  കറഭാഡസ
നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴനിഞഭാല   ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലുലാം  നനിശനിത    കേഭാലഭാവെധനിക്കുളനിലുലാം
പണനി  നടകന്നഭാ  എന്നസ പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  കകേടുപഭാടുണഭായഭാല  അതനിനസ
ഉത്തരവെഭാദനികേവള  കേവണതകേയലാം  അവെവരവക്കഭാണ്ടുതവന്ന  അറകുറപണനി
നടത്തനിക്കുകേയലാം കവെണലാം.  ജേനങ്ങളനിലനനിന്നസ പരഭാതനി ലഭനിക്കഭാവതതവന്ന കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം   കറഭാഡുകേളനിവല  കുഴനികേള  അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  കനതൃതസലാം
നലകുന്ന  ഒരു  പ്രകതലകേ  വെനിലാംഗസ  ആണസ.  ഇതസ  നടപഭായഭാല  വെളവര
ഫലപ്രദമഭായനിരനിക്കുവമന്നഭാണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ.  അതസ നനിലവെനില വെന്നനിട്ടുണസ.  
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ശതീ. എസസ. രഭാകജേന്ദ്രനുകവെണനി ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ: സര്, വപഭാതുമരഭാമത്തസ
വെകുപനില  കേഭാരലക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കഭാനകവെണനി  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  മറസ
ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം  നടപഭാക്കുന്ന  സനിരലാം  തുടര്പരനിശതീലന  പദതനി  ഏതുവെവര
ആയനിട്ടുണസ, അതനിവന സലാംബനനിചസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  നമുക്കസ  വവഹകവെ റനിസര്ചസ  വസന്റെറുവണങ്കേനിലുലാം
അതസ വെളവര പരനിതഭാപകേരമഭായ അവെസയനിലഭാണസ പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ.
അതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തഭാനുള  പരനിശമങ്ങള  ഈ  ഗവെണ്വമന്റെസ
അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകപഭാളത്തവന്ന  ആരലാംഭനിച്ചു.  അഞസ  തവെണ കദശതീയ
നനിലവെഭാരത്തനിലുള വെനിദഗ്ദ്ധവര പവങ്കേടുപനിചസ വെളവര പ്രസനിദവലാം പ്രകയഭാജേനപ്രദവമഭായ
കമഖലകേളനില  വസമനിനഭാറുകേളുലാം  ചേര്ചകേളുലാം  വെര്ക്കസകഷഭാപ്പുകേളുലാം  നടത്തനി.  നവലഭാരു
വെര്ക്കസകഷഭാപസ  നടന്നതനിവന്റെ  ഫലമഭായനിടഭാണസ  ശബരനിമല  കറഭാഡസ  കേഴനിഞതവെണ
ഏറവലാം  ഭലാംഗനിയഭാക്കഭാനഭായതസ.  ഇത്തവെണയലാം  അതസ  നടതനണസ.  തതീരകദശ
വവഹകവെയലാം മലകയഭാര  വവഹകവെയലാം ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന വെര്ക്കസകഷഭാപനിനസ  കേഴനിഞ.
ഇവതലഭാലാം പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന എഞനിനതീയര്മഭാവര നനിരന്തെരലാം കബഭാധവെത്കേരനികക്കണതുണസ.
യവെതതീ-യവെഭാക്കളഭായ  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ  പൂര്ണ്ണ  സസഭാതനലലാം  വകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം ആ വെനിലാംഗസ നല രതീതനിയനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുലാം.  

മനി  .    സതീക്കര്:  നനിരവെധനികപര് ഉപകചേഭാദലങ്ങള ആവെശലവപടുനണസ.  വപവടന്നസ
കചേഭാദനിചഭാല  എലഭാവെര്ക്കുലാം  അവെസരലാം  കേനിട്ടുലാം.  15-20  മനിനനിടനില  കൂടുതല  ഒരു
കചേഭാദലത്തനിനസ സമയലാം വചേലവെഴനിക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.

ശതീ  .   വവഹബനി ഇനൗഡന: സര്, എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കുന്നതനില അപഭാകേതകേള
വെരുനണസ.   തയഭാറഭാക്കവപട  എസനികമറസ  പ്രകേഭാരലാം  ചേനിലകപഭാള  ആവെശലത്തനിനസ
പണലാം  തനികേയഭാവതവെരുലാം  അവലങ്കേനില  അധനികേമഭാകുലാം.  വവഹകക്കഭാടതനിയവട
സമതീപതള  കഗഭാശതീ  കറഭാഡനിവനക്കുറനിചസ  ഞഭാന  തഭാങ്കേകളഭാടസ  കേഴനിഞ  ദനിവെസലാം
സൂചേനിപനിചതഭാണസ.  കവെണത്ര വഡ്രെയനികനജേസ  സലാംവെനിധഭാനവത്തക്കുറനിചസ  ആകലഭാചേനിക്കഭാവത
എസനികമറസ  പ്രനിപകറഷനനിലുണഭാകുന്ന അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന ശഭാസതീയമഭായ
എവന്തെങ്കേനിലുലാം  രതീതനി  നനിലവെനിലുകണഭാ?  ഇതസ  വെലനിയ അഴനിമതനിക്കസ  വെഴനിവെയ്ക്കുനണസ.
മത്രമല  എത്ര തവെണ കറഭാഡസ  പണനിതഭാലുലാം  നനിലനനിലക്കനില.  കൂടുതല  മരങ്ങളുള
കറഭാഡുകേളഭാവണങ്കേനില  അവെനിവട  അതനുസരനിചസ  വവടലനിലാംകഗഭാ  മവറവന്തെങ്കേനിലുലാം
പുതനിയ  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദലകയഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കണലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില  ശഭാസതീയമഭായ
പരനിഷഭാരങ്ങള  വെരുത്തഭാനുലാം  അഴനിമതനി  അവെസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന: സര്,  ഇതനിനുള നടപടനികേള നനിലവെനില വെനകേഴനിഞ,

അതനിനഭാണസ  PRICE  (Project  Information  and  Cost  Estimate)

നടപനിലഭായനിരനിക്കുന്നതസ.  വെലകനിപരമഭായ തഭാല്പരലങ്ങള മഭാറനിനനിര്ത്തനി വെസ്തുനനിഷ്ഠമഭായ

രതീതനിയനിലഭാണസ  എസനികമറസ   തയഭാറഭാക്കുന്നതസ.  എങ്കേനിലുലാം  ചേനില  പ്രശ്നങ്ങളുണസ,

അവതലഭാലാം ചേര്ചയനിലൂവട പരനിഹരനിക്കഭാനുള സമ്പ്രദഭായലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ:  സര്,  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേളനില  ധഭാരഭാളലാം  നൂതന

ആശയങ്ങള  അങ്ങയവട  വെകുപനില  നനിര്വ്വഹനിക്കുനണസ.  അതുവകേഭാണ്ടുതവന്ന

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  ബലവലാം  ഉറപ്പുലാം  കേഭാലവവദര്ഘലവലാം  എലഭാ  കമന്മേകേളുലാം

ഉണഭാകുനണസ.  എന്നഭാല  നമ്മുവട  കറഭാഡുകേളുലാം  വെനികദശരഭാജേലങ്ങളനിവല  കറഭാഡുകേളുലാം

തമ്മേനിലുളള   വെലതലഭാസലാം  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  കറഭാഡുകേളുവട  മനിനുസലാം  മഭാത്രമല

ഇരുലസഡുകേളനിലുലാം വെനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കല,  വവടല  പഭാകേല,

മകനഭാഹരമഭായ  രതീതനിയനില  shrubs  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കല  എന്നനിവെ  വചേയ്തഭാല  ഒരു

aesthetic ambiance നമുക്കസ കേഭാണഭാന കേഴനിയലാം.  നഭാഷണല വവഹകവെ  അകതഭാറനിറനി

ഒഭാഫസ  ഇന്തെല ഇത്തരത്തനില അരൂര് മുതല വെടകക്കഭാട്ടുള ഭഭാഗങ്ങളനില മതീഡനിയനുലാം

വവസഡുവമഭാവക്ക വെളവര മകനഭാഹരമഭായ നനിലയനില നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ.  അതസ കേഭാണഭാന

നല ഭലാംഗനിയഭാണസ. അങ്ങസ ഒരു കേവെനിയലാം കേഭാവെലഭഭാവെനയള ഒരഭാളുമഭാണസ.  തതീര്ചയഭായലാം

ആ  തഭാളവലാം  ലയവവമഭാവക്ക  അങ്ങയവട  കേഭാര്മനികേതസത്തനില  നടക്കുന്ന

നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനിലുലാം  പ്രതനിഫലനിക്കണലാം.  അങലാം ടൂറനിസലാം വെകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചസ

ഒരു പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയഭാല അതസ യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന കേഴനിയലാം.  അപ്രകേഭാരവമഭാരു

കപ്രഭാജേക്ടസ  ഞഭാന  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനില  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  അതസ  പരനിഗണനിചസ

കേഭാണഭാന  ഭലാംഗനിയള,  പ്രകൃതനിയമഭായനി  ഇണങ്ങനികചരുന്ന  കറഭാഡുകേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ആ  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിച്ചുവെരുനണസ.

ബഹുമഭാനവപട  ടൂറനിസലാം  വെകുപ്പുമനനിയമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തഭാവന്നതഭാണസ.  ഇകപഭാള

നഭാഷണല  വവഹകവെ  നഭാലുവെരനിയഭാക്കനിയകപഭാഴഭാണസ  എറണഭാകുളതനനിനലാം

വെടകക്കഭാട്ടുള ഭഭാഗങ്ങള മകനഭാഹരമഭാക്കനിയതസ.  വതക്കസ  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  അതുകപഭാവല

തവന്ന വചേയ്യുലാം.  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിലുലാം അങ്ങവനതവന്ന വചേയഭാലാം.  വകേഭാലലാം

കകേഭാര്പകറഷവന്റെ ആവെശലപ്രകേഭാരലാം ചേര്ച നടത്തനി,  കകേഭാര്പകറഷന ഏരനിയയനിലുള

കറഭാഡുകേളുലാം ചേനിന്നക്കട റനൗണ്ടുലാം സനൗനരലവെത്കേരനിക്കഭാന അനുവെഭാ ദലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

അതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  



10       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി:  സര്,  സല  ലഭലത  നമ്മുവട  കറഭാഡുകേളുവട
സനൗനരലവെത്കേരണത്തനിനസ പ്രശ്നമഭാണസ.  ലഭലമഭായ സനൗകേരലമനുസരനിചസ കറഭാഡുകേളുവട
സനൗനരലവെത്കേരണലാം  നടപഭാക്കഭാവമന്നതനിനസ  ഉദഭാഹരണമഭാണസ  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ഭഭാഗങ്ങളനിവല  കറഭാഡുകേള.  ഇത്തരത്തനില  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ  നഗരങ്ങളനിലുലാം
മഭാറലാംവെരുത്തഭാനുലാം ഒരു മണ്ഡലത്തനില ഒരു ഏരനിയ എങ്കേനിലുലാം  കമഭാഡല കറഭാഡഭായനി
വകേഭാണ്ടുവെരഭാനുമുള ശമവലാം സഹഭായവലാം അങ്ങയവട ഭഭാഗതനനിനമുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന:  സര്,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം സനിറനി ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെസ കപ്രഭാഗഭാലാം
ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഒരു  നഗരവെനികേസനവലാം  കറഭാഡുവെനികേസനവലാം
നടക്കഭാത്ത ജേനിലയഭാണസ  ആലപ്പുഴ.  ആലപ്പുഴ ജേനിലയനില വടണര് നടപടനികേളനികലക്കസ
കപഭാകുകേയഭാണസ.  വകേഭാലലാം  ജേനിലയലാം  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയലാം  കടക്കപസ  വചേയ്തനിട്ടുണസ.   എലഭാ
ജേനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം കറഭാഡസ ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെസ കപ്രഭാഗഭാമനില ഉളവപടുത്തനി കകേരള കസറസ
കറഭാഡസ  ഫണസ  കബഭാര്ഡനില  വചേയ്തുവെരുകേയഭാണസ.  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിവലയലാം
കറഭാഡുകേവളപറനി  പഠനിചസ  ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.
അതസ എലഭാ നനിലയനിലുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണസ.  

ശതീ  .    എന  .    വെനിജേയന  പനിള:  സര്,  ജേനി.എസസ.ടനി.  വെന്നതനിനുകശഷലാം  പല
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാരുലാം  കകേഭാണ്ടഭാക്ടസ  എടുത്തസ  എഗനിവമന്റെ വെചസ,  വടണര്  വെനിളനിച
വെര്ക്കുകേവളഭാനലാം  പല  സലതലാം  വചേയ്യുന്നനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യലാംകൂടനി  അതനില
ഉളവപടുത്തനിയനിവലങ്കേനില  അവെര്  വെര്ക്കസ  വചേയനിവലന്ന  നനിലപഭാടഭാണസ
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ.  പുനലൂരനില  ഒരഭാള  ആത്മഹതല  വചേയ്യുകേയണഭായനി.  ഇതസ
സലാംബനനിചസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, ഇറനികഗഷന കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് ആത്മഹതല വചേയ്തതസ
ജേനി.എസസ.ടനി  വെന്നതുവകേഭാണല.  പണ്ടുലാം  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങളുണഭായനിട്ടുണസ.
പതനിബല കേമ്പനനിവയന്നസ പറയന്ന കലഭാകേ പ്രസനിദമഭായ ജേഭാപനതീസസ കേമ്പനനിയവട
ഉടമസന  ആത്മഹതല  വചേയ്തനികല?  അകദ്ദേഹമഭാണസ  ആലപ്പുഴ-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി
കറഭാഡനിവന്റെ  പണനി  വചേയ്തതസ.  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  കചേഭാദനിച ജേനി.എസസ.ടനി.-യവട
കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനിയമഭായനി  ആകലഭാചേനിചസ  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനികലയസ  വപഭായ്വക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  എലാം.എല.എ.  ഫണസ,  ആസനി
വെനികേസന  ഫണസ  എന്നനിവെ  സലാംബനനിചസ  പറയഭാനുളതസ,  ഫണനിലനനിനലാം
അധനികേതകേ സര്ക്കഭാര് വകേഭാടുക്കുലാം. ജേനി.എസസ.ടനി. വെന്നതുവകേഭാണസ കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാര്
വെനിഷമനികക്കണതനില.  അതനിവനക്കുറനിചസ  ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പു
മനനിയമഭായനി ആകലഭാചേനിചസ നനിലപഭാടസ സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണസ.
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ശതീ  .    അനവെര് സഭാദത്തസ:   സര്,  പല  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാരുലാം കലഭാ  കകേഭാസനിനസ

വെര്ക്കസ  ഏവറടുത്തസ  വടണര്  വചേയ്തസ  കുറച്ചുദനിവെസലാം  കേഴനിയകമ്പഭാള  പണനി

ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണുളളതസ.  വെര്ക്കസ  എടുത്തകശഷലാം  ഞങ്ങളക്കനിതസ

നഷ്ടമഭാവണന്നസ  പറഞസ വെര്ക്കസ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത അവെസയണസ.  ഇതസ എങ്ങവന

നനിയനനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം;  പല വെര്ക്കുകേളുലാം ലഭാഗസ വചേയ്യുന്നതുകേഭാരണലാം ഫണനിവന്റെ

കേഭാരലത്തനില  വെലനിയ  പ്രശ്നമുണഭാകേഭാറുണസ.  ഇക്കഭാരലത്തനില  കേര്ശന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന:  സര്, പ്രശസനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനില ആത്മഭാര്തതയലാം

ഉള  പല  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാരുലാം  കലഭാ  കകേഭാസനിനഭാണസ  വെര്വക്കടുക്കുന്നതസ.

എസനികമറസ  ഇത്രയലാം  ആവെശലമനിവലന്നസ  അവെര്തവന്ന  വതളനിയനിക്കുന.  കേഴനിഞ

ശബരനിമല  മണ്ഡലകേഭാലത്തനിനുമുമ്പസ  അടൂര്  മണ്ഡലത്തനില  പന്തെളത്തസ  ഒരു  പഭാലലാം

പുതുക്കനിപണനിയകേയണഭായനി.  ആ  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  2016  വഫബ്രുവെരനി  14-നസ

മണ്ഡലകേഭാലത്തനിനുമുമ്പുതവന്ന  പഭാലലാം  പുതുക്കനിപണനിയകേയലാം  74  ലക്ഷലാം  രൂപ

തനിരനിച്ചുതരനികേയലാം വചേയ്തു. അകദ്ദേഹലാം ഒരു എലാം.ബനി.എ.-ക്കഭാരനഭായ എഞനിനതീയറഭാണസ.

അങ്ങവന പലരുലാം വചേയ്യുനണസ.  വെര്ക്കസ ഏവറടുത്തകശഷലാം അതസ ഇഴയ്ക്കുന്നതസ നനിയമ

വെനിരുദമഭാണസ.  അങ്ങവന  വചേയ്യുന്നതസ  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  അറനിവെനിലഭായ്മയഭാണസ.

അങ്ങവന  വചേയ്യുന്നതഭായനി  കേവണത്തനിയഭാല  അകപഭാളത്തവന്ന  അയഭാവള  ബഭാക്കസ

ലനിസസ വചേയ്യുകേയഭാണസ.  ഇവതഭാവക്ക പണ്ടുമുതകല നടക്കുന്ന പരനിപഭാടനിയഭായതുവകേഭാണസ

കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന സമയലാം കവെണനിവെരുലാം. തതീര്ചയഭായലാം ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളവക്കതനിവര

ശകമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. അങ്ങവന വചേയ്യുകേയഭാവണങ്കേനില അയഭാള തുടര്ന്നസ

കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് ആകകേണ ആവെശലമനില.  അക്കഭാരലത്തനില വെനിട്ടുവെതീഴ്ചയനില. 

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം:  സര്,  ഒരു  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  കഡ്രെഭായനിലാംഗസ

ഇനൗ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  സമര്പനിചഭാല  അതസ  ആര്ക്കനിവടക്ചേര്  വെനിലാംഗനിലുലാം

DRIQ  കബഭാര്ഡനിലുലാം  കപഭായനി  തനിരനിവകേവെരുന്നതസ  അടുത്ത  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

കേഭാലത്തഭായനിരനിക്കുലാം. വെളവര പഴഞന നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂവടയഭാണസ ആര്ക്കനിവടക്ചേര്

വെനിലാംഗസ  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതസ.  ഒരു  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  അവെനിടവത്ത

പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനസ ആവെശലമഭായ സലാംവെനിധഭാനമുണഭാവെനില. പനി.ഡബബ.ഡനി. കറഭാഡുകേളഭാണസ

പല  വകേടനിടങ്ങളുവടയലാം  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ  ഏരനിയ.  ആര്ക്കനിവടക്ചേര്  വെനിലാംഗസ

വപഭാളനിച്ചുപണനിയന്നതനിനസ അങ്ങസ കനതൃതസലാം നലകുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:   സര്,  ഡനിലസനുമഭായനി  ബനവപട  കേഭാരലങ്ങളക്കസ

എലഭാകപരുലാം  തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ  വെരണവമന്ന  രതീതനിക്കസ  മഭാറലാംവെരണലാം.

എറണഭാകുളതലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം ഓകരഭാ ആര്ക്കനിവടക്ചേര് വെനിലാംഗസ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ

കേലഭാബനിനറസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  അതനിനുള  സലസനൗകേരലങ്ങള

കനഭാക്കുകേയഭാണസ. അതസ  ആരലാംഭനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി കുകറക്കൂടനി വെനികകേന്ദ്രതീകേരനിക്കവപടുലാം.

ഇവതഭാവക്ക  മഭാറ്റുന്നതനിനഭാണസ  പുതനിയകേഭാലലാം  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നസ

നമ്മുവട  ഗവെണ്വമന്റെസ  പറയന്നതസ.  ഇവതഭാനലാം  തതീവര  ഉളവക്കഭാളഭാത്തവെവര

ചേനിലകപഭാള  നനിര്ബനനിത  വപനഷന  വകേഭാടുത  പറഞവെനികടണനിവെരുലാം.  നമ്മേള

അങ്ങവനവയഭാനലാം  വചേയ്യുന്നനില.  പണനിയനിവലങ്കേനിലുലാം  ശമ്പളലാം  വകേഭാടുക്കുന,  അതസ

പറനില. പനി.ഡബബ.ഡനി.  മഭാനസലുലാം  സര്വ്വതീസസ  ചേടവവമഭാവക്ക പരനികശഭാധനിചസ  അവെവര

നനിര്ബനനിതമഭായനി  അവെധനിവയടുപനിക്കഭാലാം.  അവലങ്കേനില അവെവര സര്വ്വതീസനിലനനിന്നസ

ഒഴനിവെഭാക്കണലാം.  അങ്ങവനവയഭാവക്ക ചേനിന്തെനികക്കണനിവെരുലാം.  അതുമഭാത്രകമ പറയഭാനുള.

നമ്മേള  ജേനങ്ങളക്കുകവെണനിയഭാണസ  നനിലവകേഭാളളുന്നതസ.  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസരുലാം

അതുകപഭാവല  പ്രവെര്ത്തനികച  പറ.  ഏതസ  വെകുപനിലഭാവണങ്കേനിലുലാം  പണനിവയടുക്കഭാത്ത

ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ സഭാനമുണഭാകേരുതസ.  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യവട കേഭാരലലാം ഞഭാന പറയലാം.

പഴയതുകപഭാവല ഇനനി കകേരളത്തനില പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാന കേഴനിയനില. 

ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  വപഭാതുമരഭാമത  വെകുപനില

സഭാധഭാരണഗതനിയനില  വെകരണ  ബഡ്ജേറസ  വവഹക്കസ  കേഴനിഞ  പ്രഭാവെശലലാം

ഉണഭായനിരുന്നനില,  പല  പ്രഭാവെശലവലാം  അതുണഭാകേഭാറനില.  ഇപ്രഭാവെശലലാം  അതസ

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  കേനിഫ്ബനിയനില  പണലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുവണനപറഞസ

കുകറ  പ്രഖലഭാപനങ്ങള  വെന.  കേനിഫ്ബനിയനില  പ്രഖലഭാപനിചതസ  ഒരനിഞ്ചുകപഭാലുലാം

നതീങന്നനില.  അതനിവനക്കുറനിചസ  അകനസഷനിക്കുകമ്പഭാള  അറനിയന്നതസ,  പ്രകതലകേ

ഡനി.പനി.ആര്.  കവെണലാം,  അതസ  തയഭാറഭാകക്കണ  പനി.ഡബബ.ഡനി.  അനുബന

നടപടനി  സസതീകേരനിചനിടനില  എവന്നഭാവക്കയഭാണസ.  ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം

അവെസഭാനനിക്കുന്നതനിനസ ഇനനി ഏഴമഭാസകമയള. അങ്ങസ പ്രകതലകേലാം ശദനിചസ ഇങ്ങവന

പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേള  കേഭാലഭാവെധനിക്കുളളനില  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അങ്ങസ  ഇവെനിവട  പ്രഖലഭാപനിച  ചേനില  ജേനിലഭാ  തലസഭാനങ്ങള

നന്നഭാക്കുന്നതനില നഭാലസ  ജേനിലകേവളക്കുറനിചസ  പറഞ.  ജേനിലഭാ   തലസഭാനങ്ങവളന

പറയന്നതസ   ഒരു   ജേനിലയവട   വഫയ്സസ   ആണസ.  ആ  വഫയ്സസ  ലനിസസ

ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന:  സര്, ജേനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള എനപറയകമ്പഭാള മനിക്കവെഭാറുലാം

മുനനിസനിപഭാലനിറനികയഭാ  കകേഭാര്പകറഷകനഭാ  ആയനിരനിക്കുലാം.  അവെനിവടവയലഭാലാം  കറഭാഡസ

ഫണസ  വെനികേസന  പദതനിയനിലവപടുത്തഭാനഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ.  (കനരവത്ത

ആരലാംഭനിചതുലാം  ഇകപഭാള  ഇനൗ  ഗവെണ്വമന്റെസ  വകേഭാണ്ടുവെന്നതുലാം)  കേനിഫ്ബനിയവട

കേഭാരലമഭാണസ  പനിന്നതീടസ  പറഞതസ.  അതനില  കുറചസ  സഭാകങ്കേതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുണസ.

പനി.ഡബബ.ഡനി.-യഭാണസ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിവക്കഭാടുകക്കണതസ.  അതസ  കലഭാഡസ

വചേയ്തുകേഴനിഞഭാല  ബഭാക്കനിവയലഭാലാം  അവെനിവടയഭാണസ.  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട

കുറവവണങ്കേനിലുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനസ  ഒരു ചേതീഫസ  എഞനിനതീയകറയലാം  രണസ

എസസ.ഇ.-മഭാരടക്കലാം  30  എഞനിനതീയര്മഭാകരയലാം  കറഭാഡസ  ഫണസ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ

കേണ്കടഭാളനില  വെനിട്ടുവകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇവതലഭാലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  പ്രശ്നവമന

പറയന്നതസ, ഇനവവെസനികഗഷന നടത്തണലാം. വടണര് വചേയ്യുന്നതനിനസ പണലാം കവെണലാം.

2017 കമയസ മഭാസത്തനില മഭാത്രമഭാണസ ഇനവവെസനികഗഷവന്റെ തുകേ വകേഭാടുക്കഭാന ഓര്ഡര്

ഇറങ്ങനിയതസ;  അതസ  ആരുലാം  അറനിയന്നനില.  ഇതുകപഭാലുള  നനിരവെധനി  സഭാകങ്കേതനികേ

പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചഭാല  വെനകേനിട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ഏറവലാം  നലതസ

കേനിഫ്ബനിയഭാവണന്ന  അഭനിപ്രഭായമഭാണസ  എനനിക്കുളളതസ.  വചേറുകേനിട  പ്രവെര്ത്തനലാം

പനി.ഡബബ.ഡനി. ഭലാംഗനിയഭായനി നടതകേയലാം വചേയ്യുലാം. 

ശതീ  .   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ:  സര്, തതീരകദശ കമഖലയനിവല ഏറവലാം വെലനിയ

പ്രശ്നലാം  ഉപ്പുവവെളവലാം  ഉപ്പുകേഭാറ്റുമഭാണസ.   അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി  പണനിയന്ന

പഭാലങ്ങളക്കുലാം  കറഭാഡുകേളക്കുലാം  മറസ  വകേടനിടങ്ങളക്കുവമഭാവക്ക  ഉപ്പുകേഭാറനിവന

അതനിജേതീവെനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  അവെസയണസ.  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ

ഏവതങ്കേനിലുലാം തരത്തനിലുള സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല പ്രകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ? 

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇതനിവനലഭാലാം  പരനിഹഭാരമഭായ  സഭാകങ്കേതനികേ

വെനിദലകേളുണസ.  നമ്മേള  അവതഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  അവതലഭാലാം

ആധുനനികേമഭായനിട്ടുളളതുലാം  ശഭാസതീയമഭായനിട്ടുളതുലാം  വചേലകവെറനിയതുമഭാണസ.  അവതലലഭാലാം

പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം വചേയഭാലാം. 
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കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി വെലഭാപന പദതനികേള

2 (T*242) ശതീ  .    വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ കുമഭാര്: തഭാവഴകേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ;   

(എ)  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  നനിലവെനില  നടനവെരുന്നതുലാം
പരനിഗണനയനിലുളതുമഭായ പദതനികേള ഏവതഭാവക്കവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനസ  അനുകയഭാജേലമഭായ  സലലാം  ആവെശലത്തനിനസ  ലഭലമല  എന്നസ
കേരുതുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനില സലാംസഭാനത്തനിനസ പുറത്തസ സലലാം പഭാടത്തനിവനടുത്തസ കേശുമഭാവെസ
കൃഷനി വചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില,  ഏതസ  സലാംസഭാനത്തസ,  ഏതസ  സലത്തസ,  എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി
എനലാം ആയതസ ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ? 

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): സര്,

(എ)  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  വഹക്ടര്
സലത്തസ കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുന.  ഇതനില നബ ഗഭാര്ഡന
സതീമനില  2000  വഹക്ടര്  (4  ലക്ഷലാം  ഗഭാഫസ),  വപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  മറ്റുലാം
തരനിശ്ശേഭായനികേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  1000  വഹക്ടര്
(2  ലക്ഷലാം വവതകേള),  'മുറവത്തഭാരു കേശുമഭാവെസ'  കുടുലാംബശതീ,  വതഭാഴനിലുറപസ  പദതനി
എന്നനിവെ വെഴനി സ്കൂളുകേളുകടയലാം കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം  സലങ്ങള ഉളവപടുത്തനി  1250
വഹക്ടര് (2.5 ലക്ഷലാം വവതകേള)  ഇങ്ങവന ആവകേ 8.5 ലക്ഷലാം കേശുമഭാവെനിന വവതകേള
വെനിതരണലാം വചേയ്തസ ഇത്തരത്തനില കൃഷനി വെനികേസനിപനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിചനിട്ടുണസ.

കകേരളത്തനില  പഭാകന്റെഷന  അടനിസഭാനത്തനില  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  എകസറസ അടനിസഭാനത്തനില കേശുമഭാവെസ കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇതനിനകേലാംതവന്ന  അകസഭാസനികയഷന  ഓഫസ  പഭാകന്റെഴസ
കകേരള  (എ.പനി.വകേ.)-യമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  അവെരനിലനനിനലാം
വപ്രഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  സലാംസഭാന  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെനികേസന
ഏജേനസനിയമഭായനി കചേര്ന്നസ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സലാംസഭാന  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജേനസനി  നനിലവമഭാരുക്കുന്നതനിനസ
സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായവലാം  സനൗജേനലമഭായനി  കേശുമഭാവെസ  വചേടനിയലാം  അവെ
പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനസ സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായവലാം നലകേനിവെരുന.

കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന അവെരുവട വെനിവെനിധ ഫഭാക്ടറനികേളനിലുലാം മറസ
തരനിശു ഭൂമനികേളനിലുലാം കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കൂടഭാവത  കൃഷനി,  വെനലാം,  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കക്ഷമലാം,  റവെനബ  എന്നതീ
വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനവപടസ  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെനിപുലമഭായനി  നടതന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  കേശുവെണനി  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  മറസ
വെലവെസഭായ ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി  നതീക്കനിവെച വെനഭൂമനിയനിലുലാം  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന
സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില ഉളവപവടയള ഭൂമനിയനിലുലാം കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വചേയഭാനുള
നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  ബഹമഭാനവപട  വെനലാം  വെകുപ്പുമനനിയലാം,  കേശുവെണനി
വെനികേസന വെകുപ്പുമനനിയലാം കചേര്ന്നസ 24-5-2017 തതീയതനിയനില നടന്ന മതീറനിലാംഗനില വെചസ
മുന്നൂറനിലധനികേലാം  വഹക്ടര്  സലത്തസ  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വചേയഭാന  സമ്മേതനിചസ;  കൃഷനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  വെരുന്നവെര്ഷലാം ഏകേകദശലാം  5000  വഹക്ടറനിലഭാണസ കൃഷനി വചേയഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ. 

(ബനി) കേരുതുനണസ.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിനസ  പുറത്തസ  സലലാം  പഭാടത്തനിവനടുത്തസ  കേശുമഭാവെസ
കൃഷനി  വചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആന്ധ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ബനവപടനിരുവന്നങ്കേനിലുലാം  ആന്ധ്ര  സര്ക്കഭാര്  മുകന്നഭാട്ടുവെച  നനിര്കദ്ദേശലാം
സസതീകേഭാരലമലഭാത്തതനിനഭാല പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില. 

ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി
ഇവെനിവട  ഉളളതുവകേഭാണഭാണസ  ഈ  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കുന്നതസ.  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ
ഉടമസതയനിലുളള  സലത്തസ  കകേരളഭാ  കസറസ  ഫഭാമനിലാംഗസ  കകേഭാര്പകറഷന  ലതീസനിനസ
കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വചേയ്തനിരുന.  ക്രമകക്കടനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആ കൃഷനി നശനിപനിക്കവപട്ടു.
അതസ മുഴവെന വവെടനിമഭാറനി  റബ്ബര് വെയ്ക്കുന്നതനിനസ വെനലാം വെകുപസ അനുവെദനിക്കുന്നനില.  ആ
സലത്തസ വെതീണ്ടുലാം ലഹബതീഡഭായ കേശുമഭാവെനിന ലതകേള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനസ
കൃഷനി വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപടസ  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  വജേ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  വെനലാം-കൃഷനി  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  ചേര്ച
വചേയ്തുവകേഭാണഭാണസ  കേഭാരലങ്ങള  നടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  ആഗഹനിക്കുന്നതസ.
ഇക്കഭാരലലാം  എവന്റെ  ശദയനിലവപടനിടനില.  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിയമഭായനി  ആകലഭാചേനിചസ
തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    വെനി  .    എസസ  .    സുനനില കുമഭാര്  ):  സര്,  കസറസ ഫഭാമനിലാംഗസ
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ അങ്ങസ പറഞ എകസറനില ഉളവപടുന്ന സലത്തസ ലഹബതീഡസ
കേശുമഭാവെനിന ലതകേള വെയ്ക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ കുമഭാര്: സര്,  കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
വെനലാം  വെകുപനിവന്റെയലാം  മറ്റുലാം  സലത്തസ  കൃഷനി  വചേയ്യുനവവെന്നസ  പറഞ.  കലഭാകേ
പരനിസനിതനി  ദനിനത്തനില  വൃക്ഷലത്തകേള  വകേഭാടുക്കുന്നതുകപഭാവല  ഒകന്നഭാ  രകണഭാ
കേശുമഭാവെനിന ലതകേള വകേഭാടുത്തഭാല  5  വസന്റെസ സലമുളളനിടത്തസ  ആളുകേള അതസ
നടുലാം.  ലഹബതീഡസ  ലതകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  ഏതസ  ഏജേനസനിവയയഭാണസ  വെകുപസ
വതരവഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ?

ശതീമതനി  വജേ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ഒരു  ഏജേനസനിവയ  ഏല്പനിക്കുകേയല.
കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ ഗകവെഷണ സഭാപനമഭായ പുതൂര് യൂണനികവെഴനിറനി വസന്റെറനില
നനിനലാം ഓര്ഡര് വകേഭാടുത്തസ ലക്ഷക്കണക്കനിനസ ലതകേള വെഭാങനണസ.  കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവെഷണ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയമഭായനി  ബനവപടസ  മഭാടക്കത്തറയനിലനനിനലാം
ആവെശലമഭായ  ലതകേള  ലഭനിക്കുനണസ.   കൂടഭാവത   ആറളലാം  ഫഭാലാം   തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങളനില കൃഷനി വെനികേസന ഏജേനസനിതവന്ന ഉയര്ന്ന മൂലലമുളള ഗഭാഫസ ലതകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണസ. സസകേഭാരല വെലകനികേളുലാം കകേരളത്തനില
നല നഴറനികേള നടതനണസ. വടണര് വചേയ്തസ കേസഭാളനിറനി ഉറപഭാക്കനി അവെരുവട കേയനില
നനിനലാം ലതകേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന:  സര്,  കകേരളത്തനിവല  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി
തകേരുനവവെന്നസ  മഭാത്രമല  ഇലഭാതഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  അതനിനസ  കേഭാരണലാം
റബ്ബറനിവന്റെ  വെനിലയഭായനിരുന.  റബ്ബറനിനസ  നല  വെനില  കേനിടനിയകപഭാള  എലഭാവെരുലാം
കേശുമഭാവെസ  മഭാറനി  റബ്ബര്  കൃഷനിയനികലയസ  തനിരനിഞ.  എന്നഭാല  ഇന്നസ  റബ്ബറനിനസ
വെനിലയനിലഭാതഭായകപഭാള വെതീണ്ടുലാം കേശുമഭാവെസ  കൃഷനിയനികലയസ  തനിരനിച്ചുകപഭാകുന്നതനിനുളള
ആകലഭാചേനയനിലഭാണസ.  കകേരളത്തനില കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലകേളനില മഭാത്രമഭാണസ
ഇകപഭാള  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനിയളളതസ.   അതനിവന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ  കൃഷനി
വെകുപ്പുലാം  കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  സഹഭായനിക്കുകമഭാ;  കേഭാസര്കഗഭാഡസ
ജേനിലയനില നനിലവെനിലുളള കേശുമഭാവെസ കൃഷനി നനിലനനിര്തന്നതനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി വജേ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്,  അങ്ങസ പറഞതസ വെളവര ശരനിയഭാണസ.
പണസ എലഭാ വെതീടുകേളനിലുലാം കേശുമഭാവെസ ഉണഭായനിരുന. റബ്ബറനിവന്റെ വെനില വെര്ദനിചകപഭാള
കേശുമഭാവെസ കൃഷനി ഉകപക്ഷനിച്ചു.  ഇകപഭാള റബ്ബര് ആദഭായകേരമലഭാതഭായകപഭാള വെലനിയ
ഇനവവെസസവമന്റെസ ഇലഭാവതതവന്ന ആദഭായലാം കേനിട്ടുന്ന പഭാകന്റെഷനഭായനി കേഭാശുമഭാവെസ കൃ ഷനി
മഭാറനിയനിട്ടുണസ. അതുവകേഭാണഭാണസ എ.പനി.വകേ. തവന്ന സന്നദമഭായനി വെരുന്നതസ. കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലകേളഭാണസ  ഏറവലാം നലയനിനലാം കേശുവെണനി ലഭലമഭാകുന്ന പ്രകദശലാം.
നമുക്കസ കേഭാഷബ വെനികേസന ഏജേനസനി തവന്നയണസ,  സബ്സനിഡനി വകേഭാടുക്കുനമുണസ.
വെളവര  ആസൂത്രനിതമഭായനി  കൃഷനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിയഭാണസ
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെസ സസതീകേരനിക്കുന്നതസ.
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ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,   കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവത്ത  സലാംബനനിചസ

പറയകമ്പഭാള കേശുമഭാങ്ങയവട ജേബസസ വെളവരകയവറ ആകരഭാഗലപ്രദമഭാണസ. മണ്ണഭാര്ക്കഭാടസ

പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേശുമഭാങ്ങ  ജേബസസ  പഭാര്ലര്  ഉണസ.  അവെനിവട  നല

തനിരക്കഭാണസ.  ഞഭാന  ആ  ജേബസസ  കുടനിചനിട്ടുണസ.  ദഹനത്തനിവനഭാവക്ക  അതസ  നല

എഫക്ടതീവെഭാണസ. ഒരു വചേറനിയ വഷഡനിലഭാണസ ആ ജേബസസ പഭാര്ലര് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ.

കേശുവെണനിവയകപഭാവലതവന്ന  കേശുമഭാങ്ങയനിലനനിനലാം  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരലമഭാണുളളതസ.  കേശുമഭാങ്ങയനിലനനിനലാം   സസഭാഷലാം  ജേഭാമുലാം  ഉണഭാക്കഭാന

കേഴനിയലാം.  ഇനൗ  രതീതനിയനില  ഇതസ  വെനികേസനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചേനിന്തെനിക്കുനകണഭാ;

എവന്തെങ്കേനിലുലാം പരനിശമലാം നടതകമഭാ?  

ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, ഇകപഭാള ഇതസ നനിലവെനിലുണസ.  കേഭാര്ഷനികേ

സര്വ്വകേലഭാശഭാലതവന്ന  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  വടകകഭാളജേനി  വെനികേസനിപനിക്കുകേയലാം

അതനിവന്റെ  ഉകപഭാല്പന്നങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുനണസ.  കേശുമഭാങ്ങ  കേളക്ടസ

വചേയ്യുന്ന രതീതനിയനിലുള പ്രശ്നലാം കേഭാരണലാം  ലഭാര്ജേസ വസയനിലനില വചേയ്യുകേ ബുദനിമുടഭാണസ.

കഗഭാവെയനില  'വഫനനി'  വെലഭാവെസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില  വചേയ്യുന്നതഭാണസ.  ഇവെനിവട

വെലഭാവെസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില  വചേയ്യുന്നതനിനസ  കേശുമഭാങ്ങ  കകേടുകൂടഭാവത  കേളക്ടസ

വചേയ്യുന്നതനിനുളള  സനിസമഭാണസ  നമുക്കഭാവെശലലാം.  വടകകഭാളജേനി  ഇലഭാത്തതുവകേഭാണല,

അതസ  കൃതലമഭായനി  വെനികേസനിപനികക്കണതുണസ.  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനി  ഇക്കഭാരലലാം

സലാംബനനിചസ അതലഭാവെശല കേഭാരലങ്ങള പറയലാം.

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    വെനി  .    എസസ  .    സുനനില കുമഭാര്  ):   സര്,   പഭാകന്റെഷന

കകേഭാര്പകറഷവന്റെ കേതീഴനില നടത്തനിയ പഠനത്തനിലനനിനലാം ഒരു വെര്ഷലാം പതനിനഭായനിരലാം

വമടനികേസ  ടണ്  കേഭാഷബ  ആപനിള  പഭാഴഭായനികപഭാകുനവവെന്നഭാണസ  മനസ്സനിലഭാക്കഭാന

കേഴനിഞതസ.  അതസ  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  യൂടനിലലസസ  വചേയ്യുന്നതനിനുളള  മഭാസര്  പഭാന

തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  കേശുമഭാങ്ങ  മഭാത്രമല  ചേക്ക  ഉളവപവടയളള

കകേരളത്തനിവല പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങളനിലനനിനലാം മൂലലവെര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള

ബൃഹത്തഭായ  പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇവെനിവട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല

കേശുമഭാങ്ങയനിലനനിനലാം ചേക്കയനിലനനിനലാം ലവെന ഉളവപവട   ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനു

കവെണനി എലകസസ വെകുപ്പുമനനിയമഭായനി കേഴനിഞ ദനിവെസലാം ചേര്ച നടതകേയണഭായനി.

അതുസലാംബനനിച റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ ഒരു സമനിതനിവയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ.

റനികപഭാര്ടസ  ലഭലമഭായഭാലുടനതവന്ന  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനവമടുതവകേഭാണസ  ഈ

രലാംഗത്തസ മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ. 
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ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന:  സര്,  വകേഭാലലാം  ജേനിലയനില  പത്തനഭാപുരത്തനിവന്റെ

കേനിഴക്കനകമഖലയഭായ കുരനികയഭാട്ടുമലയനിവല ഏക്കര് കേണക്കനിനസ ഭൂമനിയനില കേശുമഭാവെസ

കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിരുവന്നങ്കേനിലുലാം അതസ പൂര്ണ്ണതയനിവലത്തനിയനില. കകേരളത്തനില ഏറവലാം

കൂടുതല കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വചേയ്യുന്ന ജേനിലകേളഭാണസ കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം കേണ്ണൂരുലാം. അവെനിവട

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ടണ്  കേണക്കനിനസ  കേശുവെണനി  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനികലയഭാണസ

കപഭാകുന്നതസ.  ഇവെനിവടത്തവന്ന  അതസ  കപ്രഭാസസ്സസ  വചേയഭാനുളള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  വജേ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  കുരനികയഭാട്ടുമല  ബഫകലഭാ  ബതീഡനിലാംഗസ

ഫഭാമഭാണസ.  അവെനിവട  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെനികേസനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയനില.  അതനിവന്റെ

വെനികേസനലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപസ ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ.  അവെനിവട പുലനിവന്റെ കൃഷനിയഭാണസ

പ്രധഭാനലാം. പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി കേശുമഭാവെനികലയസ കപഭാകേഭാന കേഴനിയനില. നമ്മുവട നഭാടനില

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടണനി  നമുക്കസ  ലഭലമഭാകുന്നനില  എവന്നഭാരു  പ്രശ്നമുണസ.  ഈ

ഗവെണ്വമന്റെസ  വെന്നതനിനുകശഷമഭാണസ  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  കൃതലമഭായനി

കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുതവന്ന  കതഭാടണനി  നലകേണവമന്നസ

നനിര്കദ്ദേശനിചതസ.  കേഴനിഞ  പ്രഭാവെശലലാം  വെലനിയ വവെല്ലുവെനിളനിയഭാണസ  കനരനിടതസ.

ഇപ്രഭാവെശലലാം പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷനനിലനനിന്നസ കേഭാഷബ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന

കതഭാടണനി എടുക്കുകേവെഴനി അവെര്ക്കസ ഇരടനി  ലഭാഭലാം ലഭനിക്കുകേയഭാണസ. കേഴനിഞ വെര്ഷലാം

രണസ കകേഭാടനി രൂപയസ വെനിറ കതഭാടണനി ഈ വെര്ഷലാം നഭാലസ കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ വെനിറതസ.

പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  കേഭാഷബ  ആപനിള  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി

ഇകപഭാളത്തവന്ന  ആരലാംഭനിചഭാല  കതഭാടണനി  നമുക്കസ  ലഭനിക്കുകേയലാം  കേഭാഷബ  ആപനിള

മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നത്തനിനസ  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയലാം  വചേയഭാലാം.  കേളളക്കടത്തസ  നടത്തനി

നശനിപനിച്ചുകേളയഭാവത  കേഭാഷബ  ആപനിളുലാം  കതഭാടണനിയലാം  സലാംഭരനിക്കഭാന  ഈ  വെര്ഷലാം

ഒകക്ടഭാബര്-ഡനിസലാംബര്  മഭാസങ്ങളനിലത്തവന്ന  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  മറസ

ബനവപട  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കൃതലമഭായ  വമക്കഭാനനിസലാം  തയഭാറഭാകക്കണതുണസ.

അങ്ങവന  വെന്നഭാല  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെളവര  ആദഭായകേരമഭാവകേയലാം

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  കതഭാടണനി  ലഭലമഭാവകേയലാം  വചേയ്യുലാം.  തതീര്ചയഭായലാം  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനിയമഭായനി ആകലഭാചേനിചസ ഉടനതവന്ന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 
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പരതീക്ഷഭാ കജേഭാലനികേള

3(*243) ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജേയന:
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന പനി  .:
ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജേന: തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകേഭാകമഭാ:

(എ)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിവലയലാം  കകേഭാകളജുകേളനിവലയലാം  അദലഭാപകേര്ക്കസ
പരതീക്ഷഭാ കജേഭാലനികേള നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യ.ജേനി.സനി.  നനിയമ പ്രകേഭാരലാം മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം കജേഭാലനിയവട ഭഭാഗമഭാകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;  എങ്കേനില  മൂലലനനിര്ണ്ണയത്തനിനസ  പണലാം  നലകുന്ന  രതീതനി
ശരനിയഭാകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  രജേനികസ്ട്രേഷന  വെനിദലഭാര്തനികേളുവടയലാം  സസഭാശയ
സഭാപനങ്ങളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളുവടയലാം  പരതീക്ഷഭാ  മൂലലനനിര്ണ്ണയവത്ത
അദലഭാപകേരുവട നനിസ്സഹകേരണലാം ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണസ. 21-12-1999 തതീയതനിയനിവല സ.ഉ. (പനി) 171/99/ഉ.വെനി.വെ. പ്രകേഭാരലാം
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി) യ.ജേനി.സനി. സതീലാം 1998 പ്രകേഭാരവലാം 3-1-2001 തതീയതനിയനിവല സ.ഉ. (പനി)
നമ്പര്  5/2001/ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരവലാം വറഗലര് വെനിദലഭാര്തനികേളുവട പരതീക്ഷഭാ കപപര്
മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം  കജേഭാലനിയവട  ഭഭാഗമഭാക്കനി  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.  ആയതനിനസ  പ്രകതലകേ
പ്രതനിഫലലാം നലകകേണതനില.

(സനി)  ഉണസ.  ചേനില  അദലഭാപകേരുവട  നനിസ്സഹകേരണലാംമൂലലാം  മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം
ലവെകുകേയലാം  ആയതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  പരതീക്ഷഭാഫലങ്ങള  തഭാമസനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുനണസ.

ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജേയന:  സര്,  കകേരളത്തനിവല യൂണനികവെഴനിറനി പരതീക്ഷകേളക്കസ
ഒരു  ഏകേതീകൃത  കേലണര്  അധലയന  വെര്ഷത്തനിലത്തവന്ന  നടപനിലഭാക്കനിയഭാകല
അനനിശനിതമഭായനി  പരതീക്ഷകേള  നടക്കുന്ന  ഇന്നവത്ത  അവെസയസ  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാന കേഴനിയകേയളള.  അദലഭാപകേ സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി അത്തരലാം
കേലണര്  സലാംസഭാനവത്ത  യൂണനികവെഴനിറനികേളനില  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  പറഞകേഭാരലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല  ഇത്തവെണവത്ത  പരതീക്ഷഭാ
കേലണര്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  മുമ്പസ  അദലഭാപകേരുലാം
ജേതീവെനക്കഭാരുമഭായനി  ചേര്ച വചേയ്തസ നനിഗമനത്തനിവലത്തനിയതഭാണസ. 

ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജേയന:  സര്,  ചേനില അദലഭാപകേരുവട നനിസ്സഹകേരണലാംമൂലലാം
മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം  തഭാമസനിക്കുകേയലാം  അതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  പരതീക്ഷഭാഫലങ്ങള
വവവെകുകേയലാം വചേയ്തുവവെന്നഭാണസ ഇവെനിവട ബഹുമഭാനവപട മനനി ഉത്തരലാം നലകേനിയതസ.
കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിവല  ആര്ട്സസ  ആന്റെസ  സയനസസ  വെനിഭഭാഗത്തനില
ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തെര  പരതീക്ഷകേള  കൃതലസമയത്തസ  നടക്കുന്നതഭായഭാണസ
മനസ്സനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയന്നതസ.  പരതീക്ഷഭാഫലങ്ങള  വവവെകുന്നതസ  തടയഭാന  എന്തെസ
നടപടനിയഭാണസ സസതീകേരനിക്കുന്നതസ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ:  സര്,  കേഴനിഞ  പരതീക്ഷയവട  വെഭാലബകവെഷന
സമയത്തസ  ചേനില  അദലഭാപകേര്  നനിസ്സഹകേരനിച്ചു.  എങ്കേനിലുലാം  അവെര്  ആവെശലവപട
കേഭാരലങ്ങള  പനിന്നതീടസ  സര്ക്കഭാര്  വചേയ്തുവകേഭാടുത്തതുവകേഭാണസ  അതനിലനനിനലാം
അദലഭാപകേര് പനിന്മേഭാറനി. അദലഭാപകേരുമഭായനി ചേര്ച വചേയ്തസ ഇത്തവെണവത്ത പരതീക്ഷഭാ
കേലണര് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  തുടര്നവെരുന്ന പരതീക്ഷകേളനില അദലഭാപകേരുവടയലാം
ജേതീവെനക്കഭാരുവടയലാം  പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണമുണഭാകുലാം,   ഈ  പ്രഭാവെശലവത്തകപഭാവല
വവവെകേനില.  വവവെകേനിവയങ്കേനിലുലാം  ഇത്തവെണ മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില
മുഴവെന ഫലങ്ങളുലാം കമയസ 29-നസ തവന്ന പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 

ശതീ.  മുലക്കര  രതഭാകേരനുകവെണനി  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  സര്,
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ കകേഭാഴ്സുകേളുവട പരതീക്ഷഭാ കപപറുകേള മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ
നനിശനിത  കയഭാഗലതയള  അദലഭാപകേരുവട  പഭാനല  തയഭാറഭാക്കനി  ആ  പഭാനലനില
നനിന്നസ അദലഭാപകേവര നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ:  സര്,  ഇകപഭാള  അങ്ങവന  തവന്നയഭാണസ
നടനവെരുന്നതസ.  സസഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ കകേഭാകളജുകേളനിവല കപപറുകേള വെഭാലബ
വചേയ്യുന്നതസ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  കകേഭാകളജുകേളനിവല  അദലഭാപകേര്  തവന്നയഭാണസ.
അവെര്  അതനിനസ  കയഭാഗലരഭാണസ.  കയഭാഗലതയളവെരുവട  പഭാനല  തയഭാറഭാക്കനി
ത്തവന്നയഭാണസ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ കകേഭാകളജുകേളനിവല കപപര് വെഭാലബ വചേയ്യുന്നതസ.

ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ  മുഹസനിന  പനി.:  സര്,  കകേരളത്തനിവല  മനിക്കവെഭാറുലാം
യൂണനികവെഴ സസനിറനികേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം  വവവെകുന്നതു  കേഭാരണലാം
റനിസളടസ  വെളവര  തഭാമസനിക്കുകേയഭാണസ.  റനിസളടസ  വവവെകുന്നതനിനനുസരനിചസ
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട അക്കഭാദമനികേസ വെര്ഷലാം നഷ്ടവപടുന.  കകേരളത്തനിനസ പുറതള പല
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ഹയര്  എഡബകക്കഷണല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  അവവപ  വചേയഭാന  അവെര്ക്കസ
സഭാധനിക്കനില.  മഭാത്രമല അടുത്തവെര്ഷലാം ഇരടനി ആളുകേകളഭാടസ മതരനിചഭാണസ അവെര്ക്കസ
അഡനിഷന കനകടണനിവെരുന്നതസ. ഇത്തരത്തനില വെഭാലബകവെഷന വവവെകുന്നതസ തടയഭാന
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം വകേഭാണ്ടുവെരഭാന കേഴനിയകമഭാ? 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ:  സര്,  ഞഭാന  കനരവത്ത  സൂചേനിപനിച്ചു,
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയടക്കലാം ജൂണ് 1-നസ മുമ്പുതവന്ന റനിസളടസ പബനിഷസ
വചേയ്തതഭാണസ.  വചേറനിയ  നനിസ്സഹകേരണലാം ഒഴനിവെഭായനിരുവന്നങ്കേനില   അതനിനുമുമ്പുതവന്ന
റനിസളടസ  പബനിഷസ  വചേയഭാന  സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന.  മറസ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല
റനിസളടസ  കനരവത്തതവന്ന  പബനിഷസ  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  അവെനിവട  വചേറനിയ
തഭാമസമുണഭാകേഭാനുള  കേഭാരണലാം,  ആ  നനിസ്സഹകേരണലാം  മഭാത്രമഭാണസ.  അതസ
ഒഴനിവെഭാക്കഭാനുള  എലഭാ  നതീക്കങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  അവെരുവട
ആവെശലങ്ങള പരനിഗണനിചനിട്ടുണസ.  ഏണ്ഡസ ലതീവെസ സറണര് ആയനിരുന അവെരുവട
പ്രധഭാനവപട  ആവെശലലാം.  അതസ  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഈ  വെര്ഷലാം  റനിസളടസ
ലവെകേഭാനനിടവെരുത്തഭാത്ത  രതീതനിയനില  കൃതലമഭായ  കേലണര്  ഇകപഭാളത്തവന്ന
സര്വ്വകേലഭാശഭാല പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  അതനിനസ കൃതലമഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗളതു
വകേഭാണസ  എലഭാ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലുലാം  ഇനൗ  അക്കഭാദമനികേസ  വെര്ഷലാം  കേഴനിഞ
അക്കഭാദമനികേസ വെര്ഷകത്തക്കഭാള കനരവത്ത റനിസളടസ പബ്ളനിഷസ  വചേയഭാനുളള എലഭാ
നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജേന:  സര്,  പരതീക്ഷയലാം  മൂലലനനിര്ണ്ണയവമഭായനി  ബനവപട
കചേഭാദലമഭാവണനളതുവകേഭാണസ അതനിനസ സമഭാനമഭായ ഉത്തരങ്ങളഭാണസ ബഹുമഭാനവപട
മനനിയവട  ഭഭാഗതനനിനണഭായനിട്ടുളതസ.   പവക്ഷ വെനിശഭാലമഭായ ഒരു അര്തതലലാം,
ഇതുമഭായനി  ബനവപടസ  ഇനൗ  സഭയസ  മുമ്പഭാവകേ  അവെതരനിപനിക്കഭാനുണസ.  ചേനില
അദലഭാപകേരുവട  നനിസ്സഹകേരണലാംമൂലലാം  മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം  വവവെകുകേയലാം  ആയതനിവന്റെ
ഫലമഭായനി പരതീക്ഷഭാഫലങ്ങള വവവെകുകേയലാം വചേയ്യുനവണന്നസ ബഹുമഭാനവപട മനനി
(സനി)  പനിരനിവെഭായനി നലകേനിയ  ഉത്തരത്തനില  പറഞനിട്ടുണസ.  കകേരളത്തനിവല
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില  മൂലലനനിര്ണ്ണയത്തനിനസ  പണലാം  വകേഭാടുക്കുന്നതനിവന
സനി.&എ.ജേനി.  വെനിമര്ശനിചതുമഭായനി  ബനവപട  ഒരു  പ്രശ്നലാം  കനരവത്ത  പത്ര
മഭാധലമങ്ങള  ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ.  ഇതസ  കകേവെലലാം  മൂലലനനിര്ണ്ണയവമഭായനി  ബനവപകടഭാ
പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനവപകടഭാ  ചേര്ച വചേകയണ ഒരു പ്രശ്നമല.   ഉന്നത
വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില ഒരു അക്കഭാദമനികേസ മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കുവമന്നസ അങ്ങസ
പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂവട  പറഞതസ  ശദനിക്കഭാനനിടയഭായനി.  കകേരളത്തനില  വപഭാതു
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞവമഭായനി  ബനവപടസ  വെനിപുലമഭായ  പരനിപഭാടനികേളനികലയസ
ഞങ്ങവള  ഇറക്കനിവെനിടഭാന  അങ്ങസ  ശമകേരമഭായ  പരനിശമലാം  നടതകേയലാം
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ഞങ്ങവളലഭാവെരുലാം അതസ ഏവറടുക്കുകേയലാം വചേയ്തു. ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയമഭായനി
ബനവപടസ  ഒരു  അക്കഭാദമനികേസ  മഭാസര്  പഭാനുലാം;  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞവമഭായനി  ബനവപടസ  നമ്മേള  കനരവത്ത  സ്കൂളുകേളനില  ഇടവപടതുകപഭാവല
ഉന്നതവെനി ദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില ഇടവപടസ  'പഠനലാം മുതല പരതീക്ഷ വെവര'  എന്ന ഒരു
മുദഭാവെഭാകേലലാം  ഏവറടുതവകേഭാണസ  വെനിദലഭാര്തനികേവളയലാം  അദലഭാപകേവരയലാം  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറസ  വചേയഭാവന്ന  ഒരു  വപഭാതുപരനിപഭാടനിക്കുലാം  കനതൃതസലാം  നലകേഭാന  ഇനൗ
ഗവെണ്വമന്റെനിനസ  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  അതനിവന സലാംബനനിചസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  ആകലഭാചേന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?  

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ: സര്, ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം വെളവര പ്രസകമഭായ
ഒരു  കചേഭാദലമഭാണസ  ഇവെനിവട  കചേഭാദനിചതസ.  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനിലൂവട  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണലാം  കകേരളത്തനിവല  ജേനങ്ങള
ഏവറടുത്തതഭാണസ.  ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തസ തുടര്ചയഭായനി; പരസര പൂരകേമഭായനി
മഭാറങ്ങളുണഭാക്കഭാനഭാണസ  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപസ  പരനിപഭാടനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ.
അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇനൗ  വെര്ഷലാം  പരതീക്ഷകേള  കൃതലസമയത്തസ  തവന്ന
നടക്കുലാം.  റനിസളട്ടുലാം  അതഭാതസ  സമയലാം  തവന്ന   പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയലാം.
അകതഭാവടഭാപലാം  കനരവത്ത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല  അക്കഭാദമനികേസ  രലാംഗത്തസ  വെലനിയ
മഭാറങ്ങളുണഭാകക്കണതഭായനിട്ടുണസ.  ഇനൗ വെര്ഷലാം  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം
8.5  കകേഭാടനി രൂപ വെതീതലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ചേരനിത്രത്തനിലഭാദലമഭായഭാണസ  കകേരളത്തനിവല
എലഭാ കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം ഒരു വെര്ഷലാം  8.5  കകേഭാടനി രൂപ വെതീതലാം നലകുന്നതസ.  ഇനൗ
പണമുപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണസ  അവെകരഭാടസ  കകേവെലലാം  ഒരു  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  മഭാസര്
പഭാനുണഭാക്കഭാനല  പറഞനിട്ടുളതസ,  മറനിചസ  ഒരു  അക്കഭാദമനികേസ  മഭാസര്
പഭാനുണഭാക്കഭാനഭാണസ പറഞനിട്ടുളതസ.  അതുകപഭാവല എലഭാ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം
അക്കഭാദമനികേസ മഭാസര് പഭാനുണഭാക്കണവമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കേഭാലനിക്കറസ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  അക്കഭാദമനികേസ  മഭാസര്  പഭാനുണഭാക്കഭാനുള  ശമലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  മറസ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  ഉടനതവന്ന അക്കഭാദമനികേസ  മഭാസര് പഭാനുണഭാക്കഭാനുള ശമലാം
നടതലാം.  മഭാത്രമല,  ഇനൗ  അക്കഭാദമനികേസ  മഭാസര്  പഭാനുണഭാക്കുകേയലാം  അതനിവന്റെ
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലൂവട ഒരു കകേഭാകളജേനിവല ഒരു ഡനിപഭാര്ടസവമവന്റെങ്കേനിലുലാം അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവെഭാരമുള വസന്റെര് ഓഫസ  എകലനസഭാക്കനി മഭാറഭാനുമഭാണസ  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ.   അതുകപഭാവല  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലുലാം
ചുരുങ്ങനിയതസ  ഒരു  വെകുവപങ്കേനിലുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ  തലത്തനിലുള  വസന്റെര്  ഓഫസ
എകലനസഭാക്കണവമനലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതനിവന്റെ പരസര പൂരകേമഭായനി അന്തെഭാരഭാഷ
തലത്തനില  ഒരു കജേര്ണല ഇനവെവര  കകേരളത്തനിനനില.   അന്തെഭാരഭാഷ തലത്തനില
ഇതനിവന്റെ  ഖലഭാതനി  എതന്നതനിനുകവെണനി  ഒരു  ഇന്റെര്നഭാഷണല  കജേര്ണല
കകേരളത്തനില നനിനണഭാകേണവമന്നഭാണസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപസ പഭാന വചേയ്തനിട്ടുളതസ.
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കഡഭാ  .   എന  .   ജേയരഭാജേസ: സര്, ഒരു അദലഭാപകേന എന്ന നനിലയനില വെനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനില പ്രകതലകേനിചസ ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില ഒകടവറ ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ അങ്ങസ കനതൃതസലാം നലകുനണസ.  വെഭാലബകവെഷവന്റെ പ്രധഭാനവപട
പ്രശ്നലാം,  അതനിവന്റെ അക്കനൗണബനിലനിറനി  കുറവെഭാവണനളതഭാണസ.  എകസവപര്ടസ
വെഭാലബകവെഷനകേത്തസ ഒരു കുടനിക്കസ ആദലലാം കേനിടനിയതസ 21 മഭാര്ക്കസ, റതീ വെഭാലബകവെഷനനില
കേനിടനിയതസ  70  മഭാര്ക്കസ.  വെഭാലബകവെഷനനില  പലകപഭാഴലാം  അക്കനൗണബനിലനിറനി
കേഭാണനിക്കുന്നനിവലനളതസ പ്രധഭാനവപട കേഭാരലമഭാണസ. എലാം.ജേനി. യൂണനികവെഴനിറനിയനിലഭാവണങ്കേനില
അദലഭാപകേരുവട  കപഭാര്ടലുണസ.  അദലഭാപകേവനടുക്കുന്ന  വെനിഷയലാം  ഏതഭാവണന്നസ
കൃതലമഭായനി  അറനിയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  പവക്ഷ  ആ  അദലഭാപകേന  പഠനിപനിക്കഭാത്ത
വെനിഷയലാം  വെഭാലബ  വചേയണവമന്നസ  പറയകമ്പഭാള  അതസ  വെഭാലബകവെഷവന്റെ
വക്രഡനിബനിലനിറനിവയ ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.  രണഭാമവത്ത കേഭാരലലാം,  വറഗലര് കുടനികേളുവട
കേഭാരലത്തനില  കുഴപമനില.  പവക്ഷ  വവപ്രവെറഭായലാം  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുണസ. ഇനൗ ഉത്തരവെനിലകപഭാലുലാം അക്കഭാരലത്തനില ഒരു വെലകതയനില.
വെലനിയ  കജേഭാലനിഭഭാരലാം  അദലഭാപകേരനികലയ്വക്കതകമ്പഭാള  വെഭാലബകവെഷവന്റെ  കേസഭാളനിറനി
തവന്ന  കുറയഭാന  സഭാധലതയണസ.  ഇക്കഭാരലത്തനികന്മേല  അക്കനൗണബനിലനിറനി
യണഭാക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ:  സര്,  വെളവര പ്രധഭാനവപട ഒരു നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ.
അക്കഭാദമനികേസ  മഭാസര്  പഭാന  എന്നസ  ഒറ  വെഭാക്കനില  ഞഭാന  പറഞവവെകന്നയള,
അതനിവന്റെ ലക്ഷലമനിതുതവന്നയഭാണസ.  കൃതലമഭായ കമഭാണനിററനിലാംഗലാം എടുക്കുന്ന വെനിഷയലാം
എങ്ങവന  ഇവെഭാലബകവെറസ  വചേയണലാം,   കേണനിനബവെസസ  ഇവെഭാലബകവെഷന,  കടര്മനിനല
എകഭാമനികനഷന  ഇവെഭാലബകവെഷന  എന്നനിവെ  വെളവര  ശഭാസതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിനുകവെണ  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുലാം;  അതസ  ഏതസ  രതീതനിയനില  കൂടുതല
അക്കഭാദമനികേസ  എകലനസുളതഭാക്കനി മഭാറഭാവമനമുള പഭാനനിവനയഭാണസ അക്കഭാദമനികേസ
മഭാസര്  പഭാന  എനപറയന്നതസ.  തതീര്ചയഭായലാം  ഇപറയന്ന  അക്കനൗണബനിലനിറനി
അതനിലുണഭാക്കനിവയടുക്കുലാം.   അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാത്രകമ  ഇനൗ  അക്കഭാദമനികേസ
എകലനസുണഭാക്കഭാന കേഴനിയൂ എന്ന കൃതലമഭായ കബഭാധലമുണസ.  അതസ പൂര്ണ്ണമഭായലാം
നടപനിലഭാക്കുലാം. 

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വവടസണ്  മഭാസര്:  സര്,  കകേരളത്തനിവല  ഓകടഭാണമസസ
കകേഭാകളജുകേള പലതുലാം പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ഓഫര് വചേയ്യുനണസ.  എന്നഭാല ഇത്തരലാം
പല  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പനി.എസസ.സനി.  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നനില.  പലകപഭാഴലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം
വെനിദലഭാര്തനികേളുലാം ഇതനിവന്റെ കപരനില വെലനിയ വെനിഷമലാം സഹനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇതനിനഭായനി
എവന്തെങ്കേനിലുലാം മുനകേരുതവലടുക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനഭാകുകമഭാ?
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വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ:  സര്,  അങ്ങവന  ഒരു  പ്രശ്നമുവണങ്കേനില

പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  അതനിവന്റെ  സനിലബസ്സനിലഭാകണഭാ;  ഏതസ  ഇഷബവവെന്നസ  കൃതലമഭായനി

പറഞനില.  സനിലബസ്സനില  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  പ്രശ്നമുണഭായതുവകേഭാകണഭാ  പനി.എസസ.സനി.

നനിരഭാകേരനിക്കുന്നവതന്നസ  പരനികശഭാധനിചസ  അതസ  അലാംഗതീകേരനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില  ആ

കകേഭാഴനിവന  മഭാറനിവയടുക്കഭാന  ശമനിക്കുലാം.  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കസ  ഇത്തരവമഭാരു

പ്രശ്നമുവണങ്കേനില  അതസ  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  കപഭാസനിറതീവെഭായനിട്ടുള  ശമലാം  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: സര്, ഇകപഭാള ഏതസ കേടലഭാസസ സലാംഘടനകേളുലാം ഹര്ത്തഭാല

പ്രഖലഭാപനിചഭാല ഉടന തവന്ന പരതീക്ഷകേള മഭാറനിവെയ്ക്കുകേയഭാണസ.  ഒരു വെര്ഷലാം തവന്ന

പല പരതീക്ഷകേളുലാം മഭാറനിവെയ്ക്കുന്ന സനിതനിയണഭായനിട്ടുണസ.  പഭാല വെനിതരണലാം,  മരണലാം,

കേലലഭാണലാം  തുടങ്ങനിയവെവയ  ഒഴനിവെഭാക്കനിവക്കഭാണഭാണസ  സലാംഘടനകേള  ഹര്ത്തഭാല

പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതസ.  അതുകപഭാവല  പരതീക്ഷ   മഭാറനിവെയനില  എന്ന  ഒരു

തതീരുമഭാനവമടുക്കണലാം.   അത്തരലാം  ഒരു  ധഭാരണയനിവലത്തനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന

ഗവെണ്വമന്റെസ ശമനിക്കുകമഭാ? 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ:  സര്,  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ  രഭാഷതീയ

പ്രസഭാനങ്ങളുലാം  എലഭാവെരുലാം  ഒന്നനിച്ചുകചര്ന്നസ  ഇത്തരവമഭാരു  ആശയലാം

പറയകേയഭാവണങ്കേനില  നടപനിലഭാക്കഭാലാം,  ഒരു  സലാംശയവമനില.   പവക്ഷ   ഹര്ത്തഭാല

പ്രഖലഭാപനിചസ  ഏവതങ്കേനിലുവമഭാരു കുടനിവക്കങ്കേനിലുലാം പരതീക്ഷവയഴതഭാന സഭാധനിക്കഭാതഭായഭാല

അതസ  ആ  കുടനികയഭാടസ  വചേയ്യുന്ന  അനതീതനിയഭാവണനളതുവകേഭാണഭാണസ  പരതീക്ഷ

മഭാറനിവെയ്ക്കുന്നതസ.  എലഭാവെരുലാം  ഒതകചേര്ന്നസ  പരതീക്ഷ  തടയനിവലന്നസ

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാവണങ്കേനില  അങ്ങസ  പറഞതുകപഭാവല  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയലാം.

ഇക്കഭാരലത്തനില ഒരു കേണ്സനസഭാണസ കവെണതസ. 

ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജേഷസ :  സര്,  വെനിവെനിധ  കകേഭാകളജുകേളനില  നടക്കുന്ന  പല

കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കേഭാലഹരണവപടതഭാണസ.  കവെണത്ര ഗൃഹപഭാഠമനിലഭാവത  ആരലാംഭനിച  പല

കകേഭാഴ്സുകേളുലാം പഠനിചഭാല ഉപരനിപഠന സഭാധലതയലാം പനി.എസസ.സനി.യവട അലാംഗതീകേഭാരവലാം

ലഭനിക്കഭാറനില.  കകേരളത്തനിവല  പല കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  relevant  അലഭാത്ത

കകേഭാഴ്സുകേളഭാണുളളതസ.  ഇനൗ  കകേഭാഴ്സുകേള  പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചേനില  കകേഭാഴ്സുകേള

ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലയനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

അതനിനുകവെണനി പഠനലാം നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ :  സര്,  കേഴനിഞ  ദനിവെസലാം  സഭയനില  മവറഭാരു
തരത്തനില ഇനൗ കചേഭാദലത്തനിനുളള ഉത്തരലാം പറഞതഭാണസ.  കകേരളത്തനില നനിരവെധനി
കകേഭാഴ്സുകേള  പഠനിക്കഭാന  കുടനികേളനിലഭാത്ത  അവെസയണസ.  അശഭാസതീയമഭായ
സനിലബസുളള  പല  കകേഭാഴ്സുകേളുമുണസ.  ഇത്തരത്തനില  പസസ  ടു  മുതല  ഉന്നത
വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില  വെവര  നനിരവെധനി  കകേഭാഴ്സുകേളുണസ.  അതുവകേഭാണസ
കകേരളത്തനിവല എലഭാ കമഖലയനിലുമുളള കകേഭാഴ്സുകേവള സലാംബനനിചസ വെളവര വെനിശദമഭായനി
പഠനിചസ കകേഭാഴ്സുകേള എങ്ങവന റതീസ്ട്രേക്ചര് വചേയണവമനളളതനിവന സലാംബനനിചസ ഒരു
മഭാസര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കഭാനുളള  ശമവത്തപറനി  കേഴനിഞ  നനിയമസഭയനില
പറഞതഭാണസ.  അതനിനുകവെണനി ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  അതനിനസ വെളവര
വെനിശദമഭായ  പഠനലാം  ആവെശലമഭാണസ.  പല  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പനി.എസസ.സനി.
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാവതയണസ.  സനിലബസ്സുകേള  പരനിഷരനിചസ  കകേഭാഴ്സുകേള  ഒന്നനിലനനിനലാം
മവറഭാന്നനികലയസ റതീ അകറഞസ വചേയണകമഭാ കവെണകയഭാ എനളളതസ കൃതലമഭായനി പഠനിചസ
കകേഭാഴ്സുകേളുവട  റതീസ്ട്രേക്ചേറനിലാംഗസ അടക്കമുളള മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കഭാന വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപസ ശമനിക്കുകേയഭാണസ.

സബര്ബന വടയനിന സര്വ്വതീസസ

4(*244) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസ്സഭാക്കസ :
കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര്:
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി:
ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല:  തഭാവഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ സബര്ബന വടയനിന സര്വ്വതീസസ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
പദതനി ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനൗ പദതനിക്കസ എത്ര തുകേ കവെണനിവെരുവമന്നസ കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഇനൗ  പദതനിക്കസ  കവെണനിവെരുന്ന  വചേലവെസ,  പ്രകയഭാജേനങ്ങളുമഭായനി
തഭാരതമലലാം  വചേയ്യുകമ്പഭാള  കുറവെഭാവണന്ന  വെസ്തുത  പരനിഗണനിചസ  പദതനി  എത്രയലാം
കവെഗലാം നടപഭാക്കഭാന കവെണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന): സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മുതല  വചേങ്ങന്നൂര്  വെവര
125.56  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  ഓകടഭാമഭാറനികേസ  സനിഗ്നലനിലാംഗസ  ഏര്വപടുത്തനിവക്കഭാണസ
റഭാപനിഡസ  വറയനില  ടഭാനസനിസസ  സനിസലാം  (സബര്ബന  വറയനില  കപ്രഭാജേക്ടസ)
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ  സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ഇതസ  സലാംബനനിച
ചേര്ചകേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി നടത്തനിവെരനികേയമഭാണസ.
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(ബനി) തുടക്കത്തനില ഏകേകദശലാം 3,100 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ പദതനിവചലവെഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന്നതസ.  എന്നഭാല വറയനിലകവെ ഓവെര് ബനിഡ്ജേസ,  അണര് ബനിഡ്ജേസ
തുടങ്ങനിയവെയവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനിയതനിനുകശഷമുള  പദതനിവചലവെസ
ഏകേകദശലാം 1,943.87 കകേഭാടനി രൂപ വെരുവമന്നഭാണസ കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ.

(സനി) ഒരു കേനികലഭാമതീറര് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന കവെണനിവെരുന്നതസ 15.48
കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണസ.  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല  തുകലഭാലാം  കുറവെഭാവണനളതുലാം  ഈ
പദതനിയവട  സവെനികശഷതയലാം  ഗണവമഭാണസ.   ഈ  പദതനിക്കസ  കവെണനിവെരുന്ന
വചേലവെസ,  പ്രകയഭാജേനങ്ങളുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  വചേയ്യുകമ്പഭാള  കുറവെഭാവണന്ന  വെസ്തുത
പരനിഗണനിചസ  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില  നനിരന്തെരലാം
സമ്മേര്ദ്ദേലാം വചേലുത്തനിവെരനികേയഭാണസ.

ശതീ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുള റസ്സഭാക്കനിനുകവെണനി  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ :
സര്,  സബര്ബന  വറയനിലുവകേഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ  economical  mode  of
transport  ആണസ.  വവഹകവെകേളനിവല  തനിരക്കസ  കുറയഭാനുലാം,  അപകേടങ്ങള
ഒഴനിവെഭാക്കഭാനുലാം  ഇനൗ  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭായഭാല  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇനൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  Special  Purpose  Vehicle  (SPV)  ഉണഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  സലാംസഭാനവലാം  വറയനിലകവെയലാം  തമ്മേനിലുളള  കജേഭായനിന്റെസ
വവെഞസറഭാണനിവതന്നസ മനസ്സനിലഭാക്കുന.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇതനിനുകവെണനി എത്ര
പണലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണന്നസ ബഹുമഭാനവപട മനനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  ഇതനിനുളള  വസഷലല  പര്പസസ
വവെഹനിക്കനിവളഭാവക്ക  ഉണഭാക്കുലാം.   കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെസ   ഈ   പദതനി  ഇതുവെവര
അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.   ഇതനിവന്റെ  വചേലവെസ  കുറവലാം  പ്രകയഭാജേനലാം  കൂടുതലുമഭാണസ.
ഇക്കഭാരലങ്ങവളലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെനിവന  അറനിയനിചനിട്ടുണസ.    അടങ്കേല  തുകേ
തതീരുമഭാനനിച  കശഷലാം  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിചഭാകല  അനുപഭാതലാം
നനിശയനിക്കുകേയള.   അനുപഭാതലാം  എത്ര   ആയഭാലുലാം  സലാംസഭാനലാം  അതനിവന്റെ
പങ്കുവെഹനിചനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ :  സര്,  സബര്ബന  വറയനില  കകേഭാറനികഡഭാര്
കപഭാവല  പ്രതതീക്ഷ  നലകുന്ന  മവറഭാരു  പദതനിയഭാണസ  വവഹ  സതീഡസ  വറയനില
കകേഭാറനികഡഭാര്.  അതസ  തനിരുവെനന്തെപുരതനനിന്നസ  മലാംഗലഭാപുരകത്തയ്ക്കുളള  അതനികവെഗ
വറയനിലപഭാതയഭാണസ.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ഒഴനിവെഭാക്കനി  കേണ്ണൂര്വെവര  മഭാത്രകമയളള
എന്ന  വെഭാര്ത്ത  ഇടയ്ക്കുണഭായനിരുന.  അക്കഭാരലവത്തക്കുറനിചസ  ബഹുമഭാനവപട  മനനി
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗത്തനിവന്റെ  കചേഭാദലലാം
സബര്ബന  വടയനിവനപറനിയഭാണസ.  അതനികവെഗ  വറയനിലപഭാതവയപറനി
പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം പനിന്നതീടസ ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണസ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 27 

കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  സര്,  വെനികദശരഭാജേലങ്ങളനില  ഏറവലാം  കൂടുതല
ഉപകയഭാഗവപടുതന്നതഭാണസ സബര്ബന വറയനില. കേഭാരണലാം,  കറഭാഡനിനസ മുകേളനിലുളള
പ്രഷര് കുറയ്ക്കുന്നതനിനസ  ഏറവലാം  നലതസ  സബര്ബന വറയനിലുകേളഭാണസ.  കകേന്ദ്രവമഭായനി
ഡനിസഷനനികലയസ  കപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില,  പ്രനിലനിമനിനറനി  വെര്ക്കുകേളഭായ
ഇതനിവന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.,  ഇ.വഎ.ആര്.ആര്.,  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം
ഇവെവയഭാവക്ക   കനരവത്ത  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിചഭാലുടവന  പണനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  അതനിനുള സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിച്ചുകൂവട?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  അക്കഭാരലവത്ത സലാംബനനിചസ വെനിശദമഭായ ചേര്ച
കവെണലാം.  വറയനിലകവെയവടയലാം  വസനടല  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെയലാം  കപ്രഭാജേക്ടഭാണനിതസ.
കകേരളലാംകപഭാലുളള  സലാംസഭാനത്തസ  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കസ  അധനികേലാം  തുകേ  മുടക്കനി
ആരലാംഭനിചഭാല  അവെസഭാനലാം  കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെസ  സമയത്തനിനസ  തുകേ  തന്നനിവലങ്കേനില
ബുദനിമുടഭാകുലാം.  അങ്ങവന  നനിരവെധനി  വെനിഷയങ്ങളുളളതുവകേഭാണസ  ചേര്ച  വചേയ്തതനിനു
കശഷലാം തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില ചേര്ച ആവെശലമഭാണസ.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  സബര്ബന  വറയനിലനിവനക്കുറനിചസ  കകേന്ദ്ര
ഗവെണ്വമന്റെനികനഭാടസ  ആവെശലവപടഭാവമന്നസ  അങ്ങസ  പറഞ.  കകേരളലാം  സലവമടുത്തസ
വകേഭാടുത്തഭാല  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേഭാടസ  വറയനിലകവെ  എളുപത്തനില  വചേലവകുറഞ
രൂപത്തനില നടപഭാക്കഭാന പറ്റുവമന്നസ ശതീ.  ഇ.  ശതീധരവന്റെ പ്രസഭാവെനയണഭായനിരുന.
പ്രസ്തുത  വറയനിലപഭാത  തുടങന്നതനിവനക്കുറനിചസ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  നനിലപഭാടസ
എന്തെഭാണസ; അക്കഭാരലത്തനില എന്തെസ തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നസ പറയകമഭാ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇനൗ  സഭയനില  ഏറവലാം  കൂടുതല  ചേര്ച
വചേയ്ത  വെനിഷയമഭാണസ  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേഭാടസ  വറയനിലപഭാത.  നനിസ്സലാംശയമഭായലാം
അവെനിതര്ക്കനിതമഭായലാം ഗവെണ്വമന്റെസ നനിലപഭാടസ  വെലകമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇക്കഭാരലത്തനില
ശതീ.  ഇ.  ശതീധരവന്റെ കേയനിവലന്നല ആരുവട കേയനിലുലാം അതനിനുളള സൂത്രവെനിദലയനില.
ഗവെണ്വമന്റെസ  അതനിനുകവെണനി  നനിലവകേഭാളളുകേയഭാണസ,  ബദല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കതടഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  കേടുവെ,  പുലനി  തുടങ്ങനിയ  മൃഗങ്ങളുവട  കേഭാരലലാം  കേളഞനിടസ
ബദല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.  കേര്ണ്ണഭാടകേ  ഗവെണ്വമന്റെസ  അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.
ചേര്ച  നടക്കുകേയഭാണസ,  പ്രതതീക്ഷകയഭാവട  തവന്ന  നതീങകേയഭാണസ.  ഇക്കഭാരലലാം
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി നമുക്കസ ഒരുമനിചസ പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാലാം.

ശതീ.  പഭാറക്കല അബ്ദുലയ്ക്കുകവെണനി ശതീ  .    പനി  .    ഉവവബദുളള :  സര്,  സബര്ബന
വടയനിന തനിരുവെനന്തെപുരലാം മുതല വചേങ്ങന്നൂര് വെവര സര്വ്വതീസസ നടതന്നതനിനുകവെണനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില  നനിര്കദ്ദേശലാം  സമര്പനിചനിട്ടുവണന്നഭാണസ  ബഹുമഭാനവപട  മനനി
പറഞതസ.  മലബഭാറനില നനിനളള യഭാത്രക്കഭാര് വെലനിയ ദുരനിതലാം അനുഭവെനിക്കുകേയഭാണസ.
മലാംഗലഭാപുരതനനിനലാം നനിലമ്പൂരനില നനിനമുളള വടയനിനുകേളനില ആര്.സനി.സനി.യനി.-കലയസ
ചേനികേനിതയസ  വെരുന്ന കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളുലാം  അവെവര  പരനിചേരനിക്കഭാന വെരുന്നവെരുലാം
ടനിക്കറസ  കേനിടഭാവത  വെനിഷമനിക്കുകേയഭാണസ.  എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  അവെരുവട
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പനി.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  യഥഭാര്തത്തനില  ടനിക്കറസ  കേനിട്ടുന്നനില.  വസക്കന്റെസ  എ.സനി.-യനില
ടനിക്കവറടുത്ത  എലാം.എല.എ.-യലാം  കുടുലാംബവലാം  കേഴനിഞ  ദനിവെസലാം  സതീപറനില  യഭാത്ര
വചേകയണനിവെന.  അത്രയലാം ദുരനിതലാം മലബഭാറനിവല യഭാത്രക്കഭാര് അനുഭവെനിക്കുകേയഭാണസ.
വസക്കന്റെസ  എ.സനി.-ക്കസ  ടനിക്കവറടുത്തനിടസ  സതീപറനില  യഭാത്ര  വചേകയണനിവെരുകമ്പഭാള
കൂപണഭായതുവകേഭാണസ  റതീഫണസ കേനിടനില.  ഇതുവെഴനി എലാം.എല.എ.മഭാര്ക്കുലാം സഭാഫനിനുലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ആളുകേളക്കുലാം  വെലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേനഷ്ടലാം  ഉണഭാവകേയഭാണസ.
റതീഫണസ  വചേയഭാന  മഭാര്ഗ്ഗമുകണഭാ  എന്നതസ  സലാംബനനിചസ  ബഹുമഭാനവപട  മനനിക്കസ
പറയഭാന കേഴനിയകമഭാ എന്നറനിയനില. സബര്ബന വടയനിന സര്വ്വതീസസ മലബഭാറനികലയസ
ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  സര്കവ്വ  നടപടനിക്കസ  ഇകപഭാളത്തവന്ന  ഗവെണ്വമന്റെസ
രൂപലാം നലകുകമഭാ എന്നഭാണസ എവന്റെ കചേഭാദലലാം?

ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന : സര്, സബര്ബന വറയനിലകവെ സഭാധഭാരണ വറയനിലകവെ
കപഭാവല ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന പറനില. അവെനിവട കവെവറഭാരു സബര്ബന വറയനിലകവെയഭാണസ
ആകലഭാചേനികക്കണതസ.  തലകശ്ശേരനി-വവമസൂര്  പഭാതയസ  കടഭാപസ  പ്രകയഭാറനിറനി
വകേഭാടുത്തസ അതസ പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുള സഭാധലതയനിലഭാണസ.  നഞനകകേഭാടനികന്റെതസ
കേര്ണ്ണഭാടകേലാംകൂടനി  അനുവെദനിചസ  ബദലുണഭായഭാല  അതുമഭാകുലാം.  ഇവതലഭാലാം  നടക്കുന്ന
കേഭാരലമഭാണസ.   ഇവെനിവട  യഭാവതഭാരു തടസ്സവമനില.   കേര്ണ്ണഭാടകേത്തനിവന്റെ നനിലപഭാടനില
മഭാറലാംവെരുത്തണലാം.  മലബഭാറനില  സബര്ബന  വറയനിലകവെ  സലാംബനനിച
വപ്രഭാകപഭാസവലഭാനലാം  എവന്റെ  മുന്നനില  വെന്നനിടനില.   വറയനിലകവെ  ഉകദലഭാഗസരുലാം
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുമഭാണസ  ബുക്കനിലാംഗമഭായനി  ബനവപട  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്നതസ.  അതസ
സലാംബനനിചസ  പരഭാതനി  തന്നഭാല  അധനികൃതര്ക്കസ  അയയ്ക്കുന്നതഭാണസ.  അത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില കേര്ശന നടപടനി അവെര് സസതീകേരനിക്കുലാം. അതസ ഉറപഭാണസ.

മനി  .    സതീക്കര് :  വറയനിലകവെ റനിസര്കവെഷനുമഭായനി  ബനവപടസ  ബഹുമഭാനവപട
അലാംഗങ്ങള പലകപഭാഴഭായനി നലകേനിയ പരഭാതനി ശദയനിലുണസ. ഇക്കഭാരലലാം വറയനിലകവെ
അധനികൃതരുവട  ശദയനില  രണ്ടുമൂന്നസ  പ്രഭാവെശലലാം  വകേഭാണ്ടുവെന്നതഭാണസ.  വെതീണ്ടുലാം
ഗനൗരവെമഭായനി  ശദയനിലവപടുത്തഭാലാം.  റതീ-ഇലാംകപഴസവമനമഭായനി  ബനവപട  കേഭാരലവലാം
ശദയനിലവപടുത്തഭാവന്നതഭാണസ.

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജേകഗഭാപഭാല : സര്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം-വചേങ്ങന്നൂരുമഭായനി ബനവപട
കേഭാരലവത്ത  സലാംബനനിചഭാണസ  അലാംഗങ്ങള  കചേഭാദലങ്ങള  കചേഭാദനിചനിട്ടുളളതസ.
എറണഭാകുളലാം  ഒറനിജേനിനല  ഓളഡസ  വറയനിലകവെ  കസഷന  കകേന്ദ്രമഭാക്കനിവക്കഭാണസ
എറണഭാകുളലാം-തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം-കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം-ആലപ്പുഴ  എന്നതീ
റൂട്ടുകേളനികലയസ  സബര്ബന  വറയനിലകവെ  ഓടനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപട  മവറഭാരു
വപ്രഭാകപഭാസലുണഭായനിരുന.  അതനിവന്റെ ഇകപഭാഴവത്ത സനിതനി എന്തെഭാണസ ?

ശതീ  .    ജേനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  അക്കഭാരലലാം ചേര്ചഭാവെനിഷയമഭായനി നനിലക്കുന്നനില.
കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെസ അലാംഗതീകേരനിക്കവപടനിട്ടുളളതഭാവണങ്കേനില സജേതീവെ ചേര്ചഭാവെനിഷയമഭാക്കഭാലാം.
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5(*245) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ:
ശതീ  .   വകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന:
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫസ:  തഭാവഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വെനകേനിട  കേമ്പനനികേള  അനധനികൃതമഭായനി  വവകേവെശലാം  വെചനിരനിക്കുന്ന
ലക്ഷക്കണക്കനിനസ  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കണവമന്നസ  രഭാജേമഭാണനികേലലാം  റനികപഭാര്ടനില
ശനിപഭാര്ശ  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനികന്മേല  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടസ  തളളനിക്കളയണവമന്നസ  നനിയമവെകുപസ  ശനിപഭാര്ശ
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില  അതനിനസ  ആധഭാരമഭായ  വെസ്തുതകേള
എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ;

(സനി)  ഇനൗ  റനികപഭാര്ടസ  തളളനിക്കളയണവമന്ന  നനിയമവെകുപസ  ശനിപഭാര്ശ
അലാംഗതീകേരനിചഭാല,  ഭൂരഹനിതര്ക്കസ  ഭൂമനി  നലകുന്നതനിനസ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവമന്ന
വെഭാഗഭാനലാം എപ്രകേഭാരമഭാണസ നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയകേവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): സര്,

(എ)  ഉണസ.  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടസ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ.
സലാംസഭാനത്തസ  കേമ്പനനികേളുലാം  വെലകനികേളുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  വവകേവെശലാം  വെയ്ക്കുന്ന
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കുന്നതനിനസ  സമഗമഭായ  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്നതനിനുള  കേരടസ  ബനില  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  നനിയമ  വെകുപനിലനനിനലാം
വസഷലല  വസക്രടറനിയഭായനി  വെനിരമനിച  ശതീ.  പത്മഭാകേരന  സനി.വകേ.വയ
ചുമതലവപടുത്തനി  22-5-2017-വല  G.O.  (Rt.)  2332/2017/RD  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടസ Andhrapradesh Land Grabbing Prohibition Act,
Indian  Independence  Act,  Foreign  Exchange  Regulation  Act,  Land
Reforms  Act  എന്നനിവെയവട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  അനധനികൃത  കേകയറത്തനിലുള
ആളക്കഭാര്ക്കസ  (Tresspass)  എതനിരഭായള  നനിയമനടപടനി  സലാംബനനിചസ  വെനിവെനിധ
കകേഭാടതനികേളുവട  വെനിധനിനലഭായങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചസ  പുതനിയ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതനിനസ  നനിയമ  വെകുപസ  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  കേമ്പനനികേളുലാം  വെലകനികേളുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  വവകേവെശലാംവെയ്ക്കുന്ന
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കുന്നതനിനസ  സമഗ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനുള
കേരടസ ബനില തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ നനിയമവെകുപനില നനിനലാം വസഷലല വസക്രടറനിയഭായനി
വെനിരമനിച ശതീ.  പത്മഭാകേരന സനി.വകേ.-വയ ചുമതലവപടുത്തനി  22-5-2017-വല  G.O.
(Rt.) 2332/2017/RD നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ കേമ്പനനികേളുലാം വെലകനികേളുലാം അനധനികൃതമഭായനി വവകേവെശലാം
വെയ്ക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കുന്നതനിനസ  1957-വല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേള  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  സലാംസഭാനതല  വസഷലല  ഓഫതീസറുവട  നടപടനിക്രമങ്ങള
വക്കതനിവര എചസ.എലാം.എല. കേമ്പനനിയലാം മറസ കേമ്പനനികേളുലാം ഫയല വചേയ്ത വെനിവെനിധ റനിടസ
ഹര്ജേനികേള രണലാംഗ ഡനിവെനിഷന ബഞനികലയസ റഫര് വചേയ്തുവകേഭാണസ  25-11-2015-ല
ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനിയവട  സനിലാംഗനിള  ബഞസ  റഫറനസസ  ഓര്ഡര്
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളതുലാം  ഈ  വെനിഷയലാം  നനിലവെനില  ഡനിവെനിഷന  ബഞനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലുളളതുമഭാണസ. ആയതനിനഭാല ടനി കകേസുകേളനില തതീരുമഭാനമഭാകുന്ന മുറയസ
മഭാത്രകമ  ഈ  വെനിഷയത്തനില  അന്തെനിമതതീരുമഭാനലാം  വവകേവക്കഭാള്ളുവെഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള.

ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  സര്, 28-2-2013-ല  WPC No. 1425/12, 213/13
എന്നതീ നമ്പര് കകേസ്സുകേളനില ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനി പുറവപടുവെനിച വെനിധനിയവട
അടനിസഭാനത്തനില  സസകേഭാരല  വെലകനികേളുലാം  കേമ്പനനികേളുലാം  വവകേവെശലാംവെചനിരനിക്കുന്ന
അനധനികൃത ഭൂമനികേള ഒഴനിപനിവചടുക്കുന്നതനിനസ ഇനൗ സര്ക്കഭാര് എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇകപഭാഴവത്ത സനിതനി എന്തെഭാണസ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  അതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേളക്കസ
തുടക്കലാംകുറനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  കകേഭാടതനിവെനിധനിവയതടര്നളള  നടപടനികേളുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാവകേയഭാണസ.

ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന:  സര്,  പലകപഭാഴലാം സസകേഭാരല കേമ്പനനികേളുവട കകേസ്സനില
ഗവെണ്വമന്റെസ  വെക്കതീലന്മേഭാര്  സമയത്തനിനസ  ഹഭാജേരഭാകേഭാത്തതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  പല
കകേസ്സുകേളനിലുലാം  ഗവെണ്വമന്റെസ  കതഭാലക്കുന്നതഭാണസ  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  കേഭാണുന്ന
സനിതനിവെനികശഷലാം.  അതസ  അവെസഭാനനിപനിക്കഭാന എവന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി  ഗവെണ്വമന്റെസ
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  അഡസകക്കറസ  ജേനറല ഉളവപവടയളളവെര്ക്കസ
സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനവപട,  പ്രകതലകേനിചസ  റവെനബ  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട
വെനിഷയങ്ങള വെരുകമ്പഭാള അതനിനസ നനികയഭാഗനിക്കവപടനിട്ടുളള ഗവെണ്വമന്റെസ പതീഡര്മഭാര്
ഹഭാജേരഭാകേഭാന  കവെണ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണവമനലാം  അക്കഭാരലത്തനില  യഭാവതഭാരു
വെതീഴ്ചയലാം  വെരുത്തരുവതനലാം  പ്രകതലകേലാം  ശദനിക്കണവമനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ.

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്  കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ… .

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)
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(2) കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

വനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണലാം

6 (*246) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ് :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജേയദഭാസസ :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2006-2011  കേഭാലഘടത്തനിവല  സര്ക്കഭാര്,  വനലവെയല  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വകേഭാണ്ടു  വെന്ന  നനിയമലാം  ദുര്ബലവപടുതന്നതനിനസ  കേഴനിഞ
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭഭാഗതനനിനലാം നടപടനി  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  പ്രസ്തുത നടപടനി
തനിരുത്തനി  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ലകേവക്കഭാണ  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരമുള ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കുസ
രൂപതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ; നനിലവെനിവല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെര്ഷങ്ങളക്കു  മുനപസ  നനികേത്തവപടതുലാം  ഡഭാറഭാബഭാങ്കേനില
ഉളവപടഭാത്തതുമഭായ ഭൂമനി റവെനബ കരഖകേളനില നനിലലാം എന്നസ കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുളതു
വകേഭാണസ  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത പ്രശ്നലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ)  ഇല. 2008-വല കകേരള വനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം
നനിലവെനിലവെന്ന  തതീയതനിക്കുമുമ്പസ,  അന്നസ  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  ഏവതങ്കേനിലുലാം
നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേളക്കസ  വെനിരുദമഭായനി  വനലവെയലുകേള
നനികേത്തനിയനിട്ടുവണങ്കേനില ആയതസ ക്രമവെത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ടനി നനിയമത്തനില 3 എ
കഭദഗതനി  വകേഭാണ്ടുവെന്നനിട്ടുളതഭാണസ.  പ്രസ്തുത കഭദഗതനി  ഉത്തരവെസ  2008-വല  കകേരള
വനലവെയല  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേള  പ്രകേഭാരലാം
തയഭാറഭാക്കനിയ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനില  വനലവെയലഭാകയഭാ  തണ്ണതീര്ത്തടമഭാകയഭാ  ഉളവപട
ഭൂമനിക്കസ ബഭാധകേമഭാകുന്നതല. 

(ബനി)  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേസ  രൂപതീകേരണത്തനിനസ  കവെണ നടപടനികേള കൃഷനി  വെകുപ്പുലാം
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വെകുപ്പുലാം സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  2008-വല  കകേരള  വനലവെയല  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം
നനിലവെനില  വെന്നതനിനുമുമ്പസ  നനികേത്തവപടതുലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനില  ഉളവപടഭാത്തതുമഭായ
ഭൂമനി  1967-വല  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവെനിവന്റെ  പരനിധനിയനില  വെരുന്നതഭാണസ.
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വെതീടസ  വെയ്ക്കുന്നതനിനസ  അനുകയഭാജേലമഭായ  ഭൂമനി  ഇലഭാത്തവെര്ക്കസ  അത്തരലാം  ഭൂമനിയനില
വെതീടസ  വെയ്ക്കുന്നതനിനസ  5  വസന്റെസ  വെവര  പരനിവെര്ത്തനവപടുത്തഭാന  അനുമതനി
നലകേഭാവന്നതഭാവണന്നസ  5-2-2002-വല ജേനി.ഒ.(ആര്.റനി.) 157/2002/എ.ഡനി.  നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ. കൂടഭാവത 22-12-2016-വല 46848/പനി1/2016/
റവെനബ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ഭൂവെനിനനികയഭാഗ ഉത്തരവെനിവന്റെ പരനിധനിയനില വെരുന്ന
ഭൂമനിയനില  വെതീട് വെയ്ക്കുന്നതനിനസ  പ ഞഭായത്തനില  10  വസനലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷനനില  5  വസനലാം  പരനിവെര്ത്തനവപടുതന്നതനിനസ  അനുവെഭാദലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

ആയതനിനഭാല  അപ്രകേഭാരലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലമനില. 

രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപനിവല പുതനിയ കസവെനങ്ങളുലാം സനൗകേരലങ്ങളുലാം

7 (*247) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ എലാം  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .   വജേയനിലാംസസ മഭാതബ :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ റസഭാഖസ :
ശതീ  .     ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  കസവെനലാം  എന്ന  ആശയത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപസ ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളകതഭാ ഏര്വപടുത്തഭാന
നനിശയനിചനിട്ടുളകതഭാ  ആയ  പുതനിയ  കസവെനങ്ങള  എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള
വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെലഭാപകേമഭായവണന്നസ  ആകക്ഷപനിക്കവപടുന്ന  അഴനിമതനി
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെസ്തുലകേമഭാറലാം  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവെര്,  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാംമൂലലാം
കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  സനൗകേരലങ്ങള
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന) :

 (എ)  പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  കസവെനലാം  എന്ന  ആശയത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  വപഭാതുജേനങ്ങളക്കസ  സനൗകേരലപ്രദമഭായനി  കസവെനലാം
നലകുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പല പരനിഷഭാരങ്ങളുലാം വെകുപനില നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി.
സലാംസഭാനത്തസ  315  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനലാം
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വെലഭാപനിപനിച്ചു.  കൂടഭാവത  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസസ  കനരനിടസ  നലകേണവമന്ന  വെലവെസ
ഒഴനിവെഭാക്കനി  ഇ-കപവമന്റെസ  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി.   വെകുപനില  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ,
ഇ-കപവമന്റെസ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം പഭാര്ട്ണര്ഷനിപസ  കഫലാം,  ചേഭാരനിറബനിള വസഭാലസറനി
എന്നനിവെ  ഓണ്ലലനഭായനി  രജേനിസര്  വചേയ്യുന്നതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.  ആധഭാര  പകേര്പ്പുകേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം
ഡനിജേനിറല  പകേര്പ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  വെകുപനില
ഏര്വപടുതന്നതനിനുലാം  ചേനിടനി  രജേനികസ്ട്രേഷന  കേമ്പബടര്വെത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവെരവെസ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  280  സഭാനര്
വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല  രജേനികസ്ട്രേഷന  വെകുപനില
അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ.
ജേനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലുമുളവപവട  നവെതീകേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടതകേയണഭായനി.  315  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില  208
ഓഫതീസുകേള  സര്ക്കഭാര്  വകേടനിടത്തനിലുലാം  107  ഓഫതീസുകേള  വെഭാടകേ
വകേടനിടത്തനിലുമഭാണസ  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതസ.  അടുത്ത  നഭാലസ  വെര്ഷത്തനിനുളനില
ബഭാക്കനി ഓഫതീസുകേളുലാംകൂടനി സര്ക്കഭാര് വകേടനിടത്തനികലയസ മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

രജേനികസ്ട്രേഷന  വെകുപനില  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസസ  അടവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-
കപവമന്റെസ സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  1960-വല
കകേരള മുദപത്രചേടങ്ങളനില കഭദഗതനി വെരുത്തനിവക്കഭാണസ  1  ലക്ഷലാം രൂപയസ  മുകേളനില
മൂലലമുള മുദപത്രങ്ങള ആവെശലമുള ഇടപഭാടുകേളക്കസ ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ സലാംവെനിധഭാനവലാം
ഏര് വപടുതകേയണഭായനി. സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം നലകുന്ന കസവെന
പ്രദഭാനങ്ങളക്കസ വെനിവെര സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല പ്രകയഭാജേനവപടുത്തനിവക്കഭാണസ പരമഭാവെധനി
കസവെനങ്ങള  ഇന്റെര്വനറസ  അധനിഷ്ഠനിത  സലാംവെനിധഭാനത്തനികലയസ  മഭാറ്റുകേയണഭായനി.
വപഭാതുജേനങ്ങളക്കസ  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനില  കപഭാകേഭാവതതവന്ന  ബഭാധലതഭാ
സര് ടനിഫനിക്കറസ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള സനൗകേരലലാം നനിലവെനില ലഭലമഭാണസ.  അതനികലയഭായനി
വെകുപനിവല  ആയനിരകത്തഭാളലാം  ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ  ഡനിജേനിറല  സനികഗ്നചര്
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി)  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനില  ഒടുകക്കണ  തുകേ  ഡനിമഭാന്റെസ  ഡ്രെഭാഫസ
മുകഖനകയഭാ,  ഇന്റെര്വനറസ  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ  മുകഖനകയഭാ  ഒടുക്കുന്നതനിനുള  സനൗകേരല
മുളതനിനഭാല  കനഭാടസ  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  വപഭാതുജേനങ്ങളക്കസ  വെസ്തുലകേമഭാറത്തനില
ബുദനിമുടസ കനരനിടുകേയണഭായനില. 
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കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനിചസ  സുരക്ഷനിതയഭാത്ര സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനസ  നനിയമലാം 

8 (*248) കഡഭാ  .   എന  .   ജേയരഭാജേസ :
ശതീ  .   സനി  .   എഫസ  .  കതഭാമസസ :
ശതീ  .    കമഭാനസസ  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സുരക്ഷനിതയഭാത്ര സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവെനില ഏവതങ്കേനിലുലാം നനിയമങ്ങൾ പ്രഭാബലലത്തനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിവന്റെ  നനിര്വെഹണച്ചുമതല  ആരനിലഭാണസ
നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ  വെഭാഹനങ്ങളുവട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിച  സഭാഹചേരലത്തനില
കറഭാഡുകേളുവട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനസ നനിയമലാം കൂടുതല കേര്ശനമഭാക്കുകമഭാ
എന്നസ വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന) : 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  കറഭാഡുകേവള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സുരക്ഷനിതയഭാത്ര സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ
(ലകേ)  നമ്പര്  63/16/വപഭാമവെ.  തതീയതനി  3-9-2016  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  ലഹകവെ
വപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടസ ബഭാധകേമഭാക്കനി ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവെസ
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനവത്ത  നഭാഷണല  ലഹകവെയലാം  കസറസ  ലഹകവെയലാം  പ്രധഭാന
ജേനിലഭാ  കറഭാഡുകേളുലാം  1999-വല  കസറസ  ലഹകവെ  വപ്രഭാടക്ഷന  ആക്ടസ  (വസക്ഷന  3)
പ്രകേഭാരമുള  ലഹകവെ  ആയനി  പ്രഖലഭാപനിചസ  സലാംരക്ഷനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം  ടനി  കേഭാരലങ്ങളുവട
നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  എന.എചസ.-വന്റെ  പരനിധനിയനില  വെരുന്ന  കറഭാഡുകേളുവട
അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനി.  എഞനിനതീയര്  (എന.എചസ.)-കനയലാം  കസറസ
ലഹകവെയവടയലാം  പ്രധഭാനവപട  ജേനിലഭാ  കറഭാഡുകേളുവടയലാം  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനി.
എഞനിനതീയര്  (നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം)-കനയലാം  1999-വല  കസറസ  ലഹകവെ
വപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടസ  (വസക്ഷന  4)  പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിച്ചുലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത
സലാംസഭാനവത്ത കറഭാഡുകേളനിവല സുരക്ഷഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളുവട ഏകകേഭാപനത്തനിലൂവട കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവെണനി
കറഭാഡസ  കസഫനി  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുപുറകമ  ജേനിലഭാതലത്തനില
കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയവട  കേതീഴനില  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്   അദലക്ഷനഭായള
കറഭാഡസ സുരക്ഷഭാ കേനൗണ്സനിലുകേളുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ  വെഭാഹനങ്ങളുവട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിച  സഭാഹചേരലത്തനില
കറഭാഡുകേളുവട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനഭായനി നനിയമലാം കൂടുതല കേര്ശനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപസ എകനി. എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ.  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  ശദയനിലവപടഭാല  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 
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കൃത്രനിമപഭാരസ  നനികക്ഷപനിചസ  മതലസമ്പത്തസ വെര്ദനിപനിക്കല

9 (*249) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    പനി  .   ഉലബദുള :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
വപ്രഭാഫ  .  ആബനിദസ  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃത്രനിമപഭാരസ  കേടലനില നനികക്ഷപനിചസ മതല സമ്പത്തസ വെര്ദനിപനിക്കുന്നതസ
സലാംബനനിച്ചുള  ശഭാസതീയമഭായ  പഠനങ്ങള  ഏവതങ്കേനിലുലാം  ഏജേനസനി
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  പരമ്പരഭാഗത  മതലകമഖലയവട  അനുഭവെ  സമ്പത്തസ
സലാംബനനിചസ വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിചസ വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  തതീരക്കടലനില
കൃത്രനിമപഭാരുകേള  നനികക്ഷപനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;  എങ്കേനില  എവെനിവടവയഭാവക്ക
നനികക്ഷപനിച്ചു എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ) : 

(എ)  ഉണസ.  1994-95  വെര്ഷത്തനില  സനി.എലാം.എഫസ.ആര്.ഐ.  (വസനടല
മലറന  ഫനിഷറതീസസ  റനിസര്ചസ  ഇനസനിറബടസ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിവല
തതീരക്കടലനില  കൃത്രനിമപഭാരുകേളനില  അണര്  വെഭാടര്  വെതീഡനികയഭാ  കേലഭാമറ
ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  കകേരളഭാ  കസറസ  തതീരകദശ
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  2012  മഭാര്ചനില  പുതനിയതുറ,  കേരനിലാംകുളലാം,  പൂവ്വഭാര്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  നനികക്ഷപനിച  കൃത്രനിമപഭാരുകേളനില  2016-ല  അണര്  വെഭാടര്
വെതീഡനികയഭാ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  ടനി  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പ്രകേഭാരലാം
കൃത്രനിമപഭാരുകേള  നനികക്ഷപനിച  സലങ്ങളനില  കേടല  മതലങ്ങളുവടയലാം  മറസ
ജേതീവെജേഭാലങ്ങളുവടയലാം  ലഭലതയലാം  അവെയവട  ആവെഭാസ  സലങ്ങളുലാം  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കവപടനിട്ടുവണന്നസ കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  ഉണസ.   കൃത്രനിമപഭാരുകേള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനസ  അനുകയഭാജേലമഭായ
സലങ്ങള  വതരവഞടുക്കുന്നതസ  ടനി  സലതള  മതലഗഭാമത്തനിവല
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള,  ഫനിഷറതീസസ  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിഭഭാഗലാം  ഉകദലഭാഗസര്,
ഗകവെഷണ  സഭാപനത്തനിവല  പ്രതനിനനിധനികേള,  പ്രസ്തുത  സലലാം  ഉളവപടുന്ന
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിവന്റെ കമധഭാവെനി,  തതീരകദശ വെഭാര്ഡസ പ്രതനിനനിധനികേള
എന്നനിവെര്  ഉളവപടുന്ന  ഒരു  ഫനിഷറതീസസ  മഭാകനജേസ വമന്റെസ  കേനൗണ്സനിലനിവന്റെ
കമലകനഭാടത്തനിലഭാണസ. 

(സനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില
2011-12,  2014-15,  2016-17  വെര്ഷങ്ങളനില  പുതനിയതുറ,  അടനിമലതറ,  തുമ്പ,
പുല്ലുവെനിള,  കേരനിലാംകുളലാം,  പൂവ്വഭാര്,  മരലനഭാടസ  എന്നതീ  സലങ്ങളുവട  തതീരക്കടലനില
കൃത്രനിമപഭാരുകേള  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണസ. 
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ജേനി.എസസ.ടനി . മതലബനന കമഖലയനിലുണഭാക്കനിയ പ്രതലഭാഘഭാതലാം

10 (*250) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജേനി  .   എസസ  .   ജേയലഭാല : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ജേനി.എസസ.റനി. പ്രഭാബലലത്തനിലഭായതസ മതലബനന കമഖലവയ ഏവതലഭാലാം
തരത്തനില ബഭാധനിച്ചുവവെന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെല,  ചൂണ,  കറഭാപസ  എന്നനിവെയവട  വെനിലവെര്ദനവ്മൂലലാം
പ്രതനിസനനിയനിലഭായ മതലബനന കമഖലയനിവല വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ജേതീവെനിതവത്ത,
ഇവെയസ കമല നനികുതനികയര്വപടുത്തനിയതസ എത്രകത്തഭാളലാം സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചുവവെന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉണക്ക  മതലത്തനിനസ  നനികുതനി  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാവയന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ)  വെലയ്ക്കുലാം  കറഭാപനിനുലാം  12%  നനികുതനി  ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.  വെലയസ
നനികുതനിയണഭായനിരുന്നനില.  വെളങ്ങളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഔടസകബഭാര്ഡസ
എ ഞനിനുകേളക്കസ നനിലവെനില ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില 28% നനികുതനി ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
എഞനിനുകേളക്കസ  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  14.5%  നനികുതനി  (VAT)  28%  ആയനി
ഉയര്ത്തനിയതുവെഴനി നനികുതനിയനില  13.5%-വന്റെ വെര്ദനവണഭായനിട്ടുണസ.  മതലബനന
കമഖലയമഭായനി  ബനവപടസ  തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന വചേയ്യുന്ന
മരഭാമത്തസ  പണനികേളക്കസ  18%  ജേനി.എസസ.ടനി.  അധനികേമഭായനി  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ
നലകകേണനിവെരുനണസ. 

(ബനി)  വെല,  ചൂണ,  കറഭാപസ  എന്നനിവെയസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ഏര്വപടുത്തനിയതുമൂലലാം
പ്രതലക്ഷത്തനില  വെനില  വെര്ദനവെസ  അനുഭവെവപടുനണസ.  എന്നഭാല  വെല,  ചൂണ,
കറഭാപസ  തുടങ്ങനിയവെ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  അസലാംസ്കൃത  സഭാധനങ്ങള
വെഭാങന്ന  ഘടത്തനില  നലകകേണനിവെരുന്ന  ടഭാകസ  അന്തെനിമ  ഘടത്തനിലുള
ഉത്പന്നത്തനിനസ ചുമത്തനിയ ടഭാകനിലനനിനലാം കുറവെസ വചേയ്യുന്നതഭാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.-യവട
രതീതനി.  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  തുടക്കമഭായതനിനഭാല  അന്തെനിമ
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ഉത്പന്നങ്ങളനികന്മേലുള  നനികുതനി  കുറവവചേയ്യുന്നതനിനസ  സസഭാഭഭാവെനികേമഭായലാം
കേഭാലതഭാമസലാം  വെരുന്നതഭാണസ.  നനിലവെനില  നനികുതനി  കുറവെസ  വചേയഭാവതയഭാണസ  വെനില്പന
നടത്തനിവെരുന്നതസ.  ഇതസ  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായ  വെനിലവെര്ദനവെനിനസ  ഇടയഭാക്കുനണസ.
എന്നഭാല പനിന്നതീടസ  ബനിലസ ല  ഹഭാജേരഭാക്കുന്ന മുറയസ  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കസ അധനികേമഭായനി
നലകേനിയ നനികുതനി അവെകേഭാശവപടഭാവന്നതഭാണസ. 

(സനി)  ഉണക്ക  മതലത്തനിനസ  5%  നനികുതനി  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  എന്നഭാല
തതീരലമത്രനി പദതനിയനില ഗ്രൂപ്പുകേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങവള സലാംസഭാന
ഗവെണ്വമന്റെസ  കപഭായനിന്റെസ ഓഫസ വസയനിലനില നനികുതനിയനിലനനിന്നസ ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 

മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നവെതീകേരണലാം

11 (*251) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസ്സനി :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേള നവെതീകേരനിക്കഭാനഭായനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുള പദതനിയവട
വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ ഗണനനിലവെഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയ മതലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ
സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുതകമഭാ;

(സനി)  മൂലല  വെര്ദനിത  മതല  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  പ്രചേഭാരത്തനിനഭായനി
മുനലകേവയടുക്കുകമഭാ;  കേഴനിക്കഭാന  പഭാകേത്തനില  തയഭാറഭാക്കനിയ  മതലവെനിഭവെങ്ങള
(Ready to eat fish food products)  വെനിപണനലാം നടതന്നതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം
സഹഭായങ്ങള നലകേനിവെരുനണസ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ) കദശതീയ മതല വെനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവടയലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ബ്ലൂ  വറവെലബഷന  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയലാം  KIIFB-യവട
ധനസഹഭായകത്തഭാവടയലാം  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ.  വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ  ഗണനനിലവെഭാരമുള  മതലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

വെനിവെനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  തതീരകദശ  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന,

പനിടനിക്കുന്ന  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാവത  കേരയനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെളങ്ങളനില

ഇനസുകലറഡസ കബഭാകസ നലകുന്ന  പദതനി, ലഭാന്റെനിലാംഗസ വസന്റെറനില എതന്ന മതലലാം

വൃത്തനിയള  സഭാഹചേരലത്തനില  കലലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം

ശതീതതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനമുള കലലഹഭാളുകേള,  പുതുമ  നഷ്ടവപടഭാവത

മതലലാം ഉപകഭഭാകഭാക്കളനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ശതീതതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനമുള

വെഭാഹനങ്ങള,  ശുചേനിതസവലാം  വൃത്തനിയലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുലാം  ശതീതതീകേരണ

സനൗകേരലങ്ങള  ഉളതുമഭായ  ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  ശലാംഖല  എന്നനിവെ

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(സനി) മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി സതീകേളക്കസ വതഭാഴനിലവെസരവലാം ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കസ

ഗണനനിലവെഭാരമുള  മൂലലവെര്ദനിത  മതല  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതീ

ലക്ഷലകത്തഭാവട  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  വകേഭാലത്തസ

ശകനികുളങ്ങരയനില  നളപഭാകേലാം  എന്ന  കപരനില  കകേഭാമണ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗസ  പഭാന്റെസ

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  പ്രസ്തുത  പഭാന്റെനിലനനിനലാം  ' ഡ്രെനിഷസ  കകേരള'  എന്ന  കപരനില

ഗണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിവക്കഭാണസ  മൂലലവെര്ദനിത  ഉണക്കമതല  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം

'ഫനിഷസ  വമയ്ഡസ'  എന്ന  കപരനില  മൂലലവെര്ദനിത  മതലവെനിഭവെങ്ങളുലാം

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി സതീകേവള ഉളവപടുത്തനി തയഭാറഭാക്കനി വെനിപണനലാം നടത്തനിവെരുന.

മൂലലവെര്ദനിത  ഉത്പന്നങ്ങളഭായ  അചഭാറുകേള,  മതീന  കേടസ ലറ്റുകേള,   Ready  to  eat,

Ready to cook  ഉത്പന്നങ്ങള എന്നനിവെ മതലവഫഡസ ഐസസ & ഫതീസനിലാംഗസ പഭാന്റെസ

വെഴനി  ഉണഭാക്കനി  മതലവഫഡസ  ഫനിഷസ  ബൂതകേളവെഴനി  വെനിപണനലാം  വചേയ്തുവെരുന.

സഭാഫസ  മുകഖന  മൂലലവെര്ദനിത  മതലഉത്പന്നങ്ങള  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  വെനനിത

ഗ്രൂപ്പുകേളവെഴനി ഉണഭാക്കനി  വെനിപണനലാം വചേയ്തുവെരുന.  സഭാഫസ  നടപഭാക്കനിവെരുന്ന സതീ

ഫുഡസ കേനിചണ് പദതനിയനില കേഴനിക്കഭാന പഭാകേത്തനിലുള മതല വെനിഭവെങ്ങള (Ready

to  eat  fish  food  products)  ലഭലമഭാണസ.    സതീ  ഫുഡസ  കേനിചണ്  യൂണനിറസ

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ 6 മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി വെനനിതകേള അടങ്ങനിയ ഗ്രൂപനിനസ 6 ലക്ഷലാം

രൂപവെവര  ധനസഹഭായവലാം  മൂലലവെര്ദനിത  മതല  ഉത്പന്നങ്ങള  ഉത്പഭാദനിപനിചസ

വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഒരലാംഗത്തനിനസ  പരമഭാവെധനി  50000

രൂപ  വെതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുന്ന  പദതനിയലാം  സഭാഫസഴനി

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 
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സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേവള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന പദതനി

12 (*252) ശതീ  .   വകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന
പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചസ  എവന്തെലഭാലാം  ധനസഹഭായങ്ങളഭാണസ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കസ നലകേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;

(സനി) ഏവതഭാവക്ക സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേവളയഭാണസ പദതനിക്കഭായനി വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതസ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ) : 

(എ)  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിനസ  കേതീഴനിലുള  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള  വെനിവെനിധ  പദതനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  വകേഭാചനി  ശഭാസ  സഭാകങ്കേതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലവയ
'ഇന്റെര്നഭാഷണല വസന്റെര് ഓഫസ എകലനസസ ഇന അക്കഭാഡമനികേസ ആന്റെസ റനിസര്ചസ '
എന്ന മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനസ  29-4-2017-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 807/2017/
ഉ.വെനി.വെ  പ്രകേഭാരലാം  240.9  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള തുടര് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

മറസ സര് വ്വകേലഭാശഭാലകേവള 'ഇന്റെര്നഭാഷണല വസന്റെര് ഓഫസ എകലനസസ ഇന
അക്കഭാഡമനികേസ ആന്റെസ റനിസര്ചസ' എന്ന മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനി
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള  വകേഭാചനി
ശഭാസ  സഭാകങ്കേതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയവട  പദതനികേളക്കഭാണസ  നനിലവെനില
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുളതസ.  മറസ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലനനിനകൂടനി  വെനിശദമഭായ
പദതനി  കരഖ  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇതുസലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാകുകേയള. 

(സനി)  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിനസ  കേതീഴനിലുള  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേവളയലാം മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനഭാണസ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ.
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മരഭാമത്തസ പണനികേളുവട ഗണനനിലവെഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

13 (*253) ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ റസഭാഖസ :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മരഭാമത്തസ പണനികേളുവട ഗണനനിലവെഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേസഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള വെനിഭഭാഗവത്ത ശകനിവപടുതന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മരഭാമത്തസ  പ്രവൃത്തനികേളനിവല  ക്രമകക്കടുകേളുലാം  ഗണനനിലവെഭാരമനിലഭായ്മയലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനസ  വെനിജേനിലനസസ  വെനിഭഭാഗവത്ത  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വെകുപനില കസഭാഷലല ഓഡനിറനിലാംഗസ  സലാംവെനിധഭാനലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന  )  : 

(എ&ബനി) വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവല മരഭാമത്തസ പണനികേളുവട ഗണനനിലവെഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിരവെധനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  രണ്ടു കകേഭാടനിയനില
കൂടുതല തുകേയ്ക്കുള വെര്ക്കുകേളക്കസ ഗണനനിലവെഭാരലാം first time വചേയ്യുന്നതനിനസ കജേഭാലനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന കവെളയനില ലസറനില ലഭാബസ കേരഭാറുകേഭാരനതവന്ന ഉണഭാകേണവമന്നസ
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിരുന.  രണഭാലാംഘട  ഗണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനയസ  എലഭാ
ജേനിലകേളനിലുലാം  വെകുപനിവന്റെ  കനതൃതസത്തനില  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുലാം
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.   ഗണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനഭാ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭനിചഭാല
മഭാത്രലാം  ബനില  പഭാസ്സഭാക്കുന്നതുലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  വെകുപനിവല  ഇകന്റെണല
വെനിജേനിലനസസ  വെനിഭഭാഗലാം  ശകനിവപടുത്തനി  പരനികശഭാധനകേള  നടതന്നതനിനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ. 

മരഭാമത്തസ പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗണനനിലവെഭാരലാം ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുകവെണനി 2012-
വല പുതുക്കനിയ വപഭാതുമരഭാമത്തസ മഭാനസലനില മൂന്നസ  തരത്തനിലുള  പരനികശഭാധനകേള
നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  പണനിയന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനസ  14  ജേനിലകേളനിലുലാം  കേസഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ.  പ്രഭാഥമനികേ  ഗണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധന
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളുവട  ചുമതലയള ഫതീലഡസ ഓഫതീസറുവട കമലകനഭാടത്തനില
കേരഭാറുകേഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനില  നടകത്തണതുലാം  രണഭാലാംഘട  ഗണനനിലവെഭാര



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 41 

പരനികശഭാധന  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേളനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  റഭാന്റെമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടസ  അതഭാതസ  എകനികേബടതീവെസ
എ ഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ  അയച്ചുവകേഭാടുകക്കണതുമഭാണസ.  ഇതുകൂടഭാവത  5  കകേഭാടനി  രൂപയസ
മുകേളനിലുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആവെശലഭാനുസരണലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തസ
വെകുപനിനസ   പുറതള വെനിദഗ്ദ്ധരുവട കനതൃതസത്തനില ഗണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനയസ
വെനികധയമഭാക്കുന.  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  24/2017/വപഭാമവെ.  തതീയതനി  10-4-2017
പ്രകേഭാരലാം തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജേനിലയനില റതീജേനിയണല ഇനവവെസനികഗഷന  &  കേസഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള ലഭാബസ രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  എന്നതീ  ജേനിലകേളനില  റതീജേനിയണല  ലഭാബുകേള  നനിലവെനിലുണസ.  മൂന്നസ
റതീജേനിയണല  ലഭാബുകേളനിലുലാം  ഇനവവെസനികഗഷന  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കദശതീയപഭാത വെനിഭഭാഗവത്ത സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം പ്രവൃത്തനികേളുവട
ഗണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനഭായനി  ടൂ-ടയര് കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  (two tier
quality  control)  സനിസലാം  നനിലവെനിലുണസ.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  ബനവപട
എഞനിനതീയര്മഭാര്  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വമറതീരനിയലസസ  അലാംഗതീകേഭാരമുള  ലഭാബുകേളനില  സമര്പനിചസ  ഗണനനിലവെഭാരലാം
പരനികശഭാധനിചസ  ഫസസ  ടയര്  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണസ.   വസക്കന്റെസ
ടയര്  കേസഭാളനിറനി  സനിസലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗണനനിലവെഭാര
നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  അസനിസന്റെസ  എകനികേബടതീവെസ
എ ഞനിനതീയറുവട അധതീനതയനില കേസഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള സബസ ഡനിവെനിഷന ഓഫതീസുലാം
അതനികനഭാടനുബനനിചസ  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണസ.
കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  സബ്ഡനിവെനിഷനനില  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  അസനി.
എഞനിനതീയര്മഭാര്  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാളത്തവന്ന  സലലാം
സനര്ശനിക്കുകേയലാം  വചേയ്ത  പ്രവൃത്തനിയവട  ഗണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിക്കുകേയലാം  ആയവെ കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള ലഭാബനില  എത്തനിചസ
പരനികശഭാധനയസ  വെനികധയമഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്യുന.  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  ബനവപട
അധനികേഭാരനികേളക്കസ ലകേമഭാറുകേയലാം വചേയഭാറുണസ. 

കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗത്തനില  വെലനിയ  പദതനികേള  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ
കപ്രഭാകേബവമന്റെസ  ആന്റെസ  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  (ഇ.പനി.സനി)  വെലവെസയനില  ന ടപനിലഭാക്കനി
വെരുനണസ.  ഇത്തരലാം  പദതനികേളുവട  ഗണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനഭായനി
പ്രകതലകേലാം കേണ്സളടന്റെസ എഞനിനതീയര്മഭാവര നനിയമനിക്കഭാറുണസ.  കൂടഭാവത ഇ.പനി.സനി.
വെലവെസയനില  നടത്തനിവെരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുവട  പരനിപഭാലന  കേഭാലയളവെസ  നഭാലസ
വെര്ഷമഭായനി നനിജേവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനില  കസഭാഷലല  ഓ ഡനിറനിലാംഗസ  സലാംവെനിധഭാനലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേവള ജേനകേതീയ പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട
ജേനസനൗഹൃദമഭാക്കഭാന നടപടനി  

14 (*254) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 
ശതീ  .    ജേനി  .   എസസ  .   ജേയലഭാല : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന പനി. :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജേനകേതീയ  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേവള  ജേനസനൗഹൃദ
കേഭാരലഭാലയങ്ങളഭാക്കഭാന  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ  സസതീകേരനിച്ചു  വെരുന്നതസ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റവെനബവെകുപനിലനനിന്നസ  നലകുന്ന  എലഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം
ഓണ്വവലനഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില വെന്നതനിനുകശഷലാം അഴനിമതനി നടത്തനിയതനിവന്റെ
കപരനില  എത്ര  വെനികലജേസ  ഓഫതീസസ  ജേതീവെനക്കഭാവര  സവസനഡസ
വചേയ്തനിട്ടുവണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ) സലാംസഭാനവത്ത വെനികലജേസ ഓഫതീസുകേവള ജേനസനൗഹൃദ ഓഫതീസുകേളഭാക്കനി
മഭാറനി  അവെയനിലനനിന്നസ  കവെഗത്തനിലുലാം  (Speedy)  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള
അന്തെരതീക്ഷത്തനിലുലാം  (Modern)  ഉറപഭായലാം  (Assured)  ഉത്തരവെഭാദനിത്തകത്തഭാവടയലാം
(Responsible)  സുതഭാരലമഭായലാം  (Transparent)  കസവെനങ്ങള  നലകുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ  സഭാര്ടസ   (SMART)  റവെനബ  ഓഫതീസസ  പദതനി
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളതസ. ഇതനുസരനിചസ വെനികലജേസ ഓഫതീസുകേളനിലനനിനള കസവെനങ്ങള
പനൗരനസ  ഏതസ  സമയതലാം  എവെനിവടവെച്ചുലാം  (Any  time  Anywhere)
ലഭലമഭാക്കുവെഭാനഭാണസ ലക്ഷലമനിടുന്നതസ. 

(ബനി)  നനിലവെനില  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ  സലാംവെനിധഭാനലാംവെഴനി  റവെനബ  വെകുപനിലനനിനലാം
അനുവെദനിക്കുന്ന  24  ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്ലലനഭായനി  നലകേനിവെരുനണസ.
കനഭാണ്  ക്രതീമനിവലയര്  സര്ടനിഫനിക്കറസ  ഉളവപവട  വെകുപനിലനനിനലാം  നലകേനി
വെരുന്ന  ബഭാക്കനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളകൂടനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഓണ്ലലനഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില വെന്നതനിനുകശഷലാം അഴനിമതനി നടത്തനിയതനിവന്റെ
കപരനില 46 ജേതീവെനക്കഭാവര സവസനഡസ വചേയ്തനിട്ടുണസ. 
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മതലവെനിത്തനിവന്റെ ഗണനനിലവെഭാരലാം 

15 (*255) ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദസ :
ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വെനി  .   കജേഭായനി :
ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലവെനിത്തനിവന്റെ  ഗണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മതല
വെനിതകകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശതീയ  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശതീയ
മതലകുഞല്പഭാദനത്തനിനസ  പ്രകതലകേ  ഹഭാചറനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വപഭാതുകമഖലയനില മതലത്തതീറ നനിര്മ്മേഭാണശഭാല ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ)  ഉണസ.  2014-വല കകേരള മതലവെനിത്തസ ആക്ടസ  (2015-വല  4-ാം ആക്ടസ)
പ്രകേഭാരലാം വകേഭാലലാം ആസഭാനമഭായനി സലാംസഭാന മതലവെനിത്തസ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.   സര്ക്കഭാര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  വചേയ്യുന്ന
വെനിദഗ്ദ്ധനുലാം ആറസ അലാംഗങ്ങളുലാം കചേര്ന്നതഭാണസ സലാംസഭാന മതലവെനിത്തസ കകേന്ദ്രലാം. 

(ബനി)  തകദ്ദേശതീയ  മതലവെനിതത്പഭാദനത്തനിനസ  മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതലകേലാം
ഹഭാചറനികേള സഭാപനിചനിടനില. തകദ്ദേശതീയ മതലകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മതലവെനിതത്പഭാദനത്തനിനസ  ഉതകുന്ന  രതീതനിയനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിവല
വനയഭാര് (344 ലക്ഷലാം), പത്തനലാംതനിട ജേനിലയനിവല  കപഭാളചനിറ (500 ലക്ഷലാം), തൃശ്ശൂര്
ജേനിലയനിവല പതീചനി  (284  ലക്ഷലാം),  വകേഭാലലാം  ജേനിലയനിവല കുളത്തൂപ്പുഴ  (393  ലക്ഷലാം),
കകേഭാടയലാം  ജേനിലയനിവല  പളലാം  (203  ലക്ഷലാം)  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  അടനിസഭാന
സനൗകേരലലാം  വെനികേസനിപനിചസ  വെരഭാല,  മുഷനി,  കേഭാരനി,  അനബഭാസസ  (കേറൂപസ),  കേരനിമതീന
എന്നതീ  തകദ്ദേശതീയ  മതലഇനങ്ങളുവട  ഉത്പഭാദനത്തനിനസ  പ്രഭാപ്തമഭാക്കുകേയലാം
ഇവെനിടങ്ങളനില പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രജേനനവലാം മതലവെനിതത്പഭാദനവലാം
വെനിജേയകേരമഭായനി ലകേവെരനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ. ഇവെയവട വെഭാണനിജേലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
വെനിതത്പഭാദനലാം ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ. 

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം 25-11-2016-  വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  828/2016/മതുവെ.  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  ആയനിരലാംവതങ്ങനില  ഒരു മതലത്തതീറ
നനിര്മ്മേഭാണശഭാല  കകേരള  ജേലകൃഷനി  വെനികേസന  ഏജേനസനി  (അഡഭാക്കസ)  വെഴനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ 583 ലക്ഷലാം രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ. 
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വെസ്തുക്കരലാം ഓണ്ലലനഭായനി അടയ്ക്കുന്നതനിവല പ്രശ്നങ്ങള

16  (*256)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വെസ്തുകേരലാം ഫണസസസ,  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവെവെഴനി അടയ്ക്കുകമ്പഭാള
ഉണഭാകുന്ന  കസഭാഫസ  വവെയർ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
സലാംബനനിച വെനിശദമഭായ വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; പ്രസ്തുത വെനിവെരങ്ങള യഥഭാസമയലാം
വെനികലജേസ രജേനിസറനില അപ്കഡറസ വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേൾവെഴനി  വചേകയണതുലാം  നടപനിലഭാകക്കണതുമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആവെശലത്തനിനസ  ജേതീവെനക്കഭാര്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  തടസ്സവപടുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനില  പുതനിയ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവെശലത്തനിനസ ജേതീവെനക്കഭാവര അനുവെദനിക്കുവെഭാനുമുള നടപടനികേൾ
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ)  ഫണസസസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കസഭാഫസ വവെയര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ  കകേരള  കസറസ  ഐ.റനി.  മനിഷനഭാണസ.  പ്രസ്തുത
കസഭാഫസ വവെയറനിവന്റെ പരനിപഭാലനവലാം പുതുക്കലുലാം പ്രശ്നപരനിഹഭാരവലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതുലാം
ടനി  സഭാപനലാം തവന്നയഭാണസ.  2012  മുതല ഫണസസസ  ജേനകസവെന കകേന്ദ്രങ്ങളവെഴനി
വെസ്തുക്കരലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നനില.  ആയതനിനസ  പകേരമഭായനി  റവെനബ  വെകുപസ
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  സലാംകയഭാജേനിത  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവെരവെസ  പദതനിയവട
ഭഭാഗമഭായനി  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവെരവെസ  നടപനിലഭാക്കനിയ  വെനികലജുകേളനില
ഓണ്ലലനഭായനി ഭൂനനികുതനി ഒടുക്കുന്നതനിനുള ഇ-കപവമന്റെസ സനൗകേരലലാം റവെനബ വെകുപസ
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഈ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  ഒടുക്കുന്ന  നനികുതനി  തതമയലാം
ബനവപട  വെനികലജേസ  രജേനിസറനിലുലാം  ഓണ്ലലനഭായനി  അപ്കഡറസ  വചേയവപടുലാം.
ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  റവെനബ  ലഭാനഡസ  ഇനഫര്കമഷന  സനിസലാം  (ReLIS)
എന്ന കസഭാഫസ വവെയറനില എവന്തെങ്കേനിലുലാം സഭാകങ്കേതനികേ തടസ്സമുണഭാകുന്നപക്ഷലാം ആയതസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ  ടനി  കസഭാഫസ വവെയര് വെനികേസനിപനിച നഭാഷണല ഇനഫര്മഭാറനികസ
വസന്റെറനിനസ ആവെശലമഭായ നനിര് കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)   സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജുകേളനിവല  നനിലവെനിലുള  സഭാഫസ  പഭാകറണ്
ചുവെവട കചേര്ക്കുന.:- 
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വെനികലജേസ ഓഫതീസര് - 1

വസഷലല വെനികലജേസ ഓഫതീസര് - 1

വെനികലജേസ അസനിസന്റെസ - 1

വെനികലജേസ ഫതീല ഡസ അസനിസന്റെസ - 2

പനി.റനി.എസസ. - 1

അധനികേ  കജേഭാലനിഭഭാരമുള  കേസബ ഗ്രൂപസ  വെനികലജുകേളനില  ആവെശലമുളപക്ഷലാം
കമലപറഞതനിലനനിനലാം  അധനികേമഭായനി  ഒരു  എസസ.വെനി.ഒ.  അവലങ്കേനില  വെനി.എ.
തസനികേയനിലുള  ജേതീവെനക്കഭാവര  നനിയമനിചസ  വെനികലജേനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  സുഗമമഭായനി
നടതന്നതനിനുലാം  അടനിയന്തെര  സസഭഭാവെമുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തടസ്സവപടഭാ
തനിരനിക്കഭാനുമുള നടപടനികേള ജേനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  

 (സനി)  സലാംസഭാനവത്ത വെനികലജേസ ഓഫതീസുകേളനിവല കജേഭാലനിഭഭാരലാം സലാംബനനിചസ
ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷഭാര  വെകുപസ  ഒരു  പഠനലാം  നടതകേയലാം  വെനികലജുകേളനിവല
സഭാഫസ  പഭാകറണ്  അപരലഭാപ്തമഭാവണന്നസ  കേവണത്തനി  കജേഭാലനിഭഭാരലാം  കൂടുതലുള
വെനികലജുകേളനില  അധനികേമഭായനി  ഒരു  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം
അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഒമ്പതഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷരണ  കേമ്മേതീഷന
വെനികലജുകേളനില ഒരു എസസ.വെനി.ഒ./വെനി.എ. തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാന ശനിപഭാര്ശ വചേയ്യുകേയലാം
വചേയ്തനിരുന.  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമൂലമുണഭാകുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലതകേളുളവപവടയള  കേഭാരലങ്ങള  വെനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചഭാല  മഭാത്രകമ
ഇക്കഭാരലത്തനില ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനവമടുക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

റതീസര്കവ്വ നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി

17 (*257) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ :
ശതീ  .    വകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ :
ശതീ  .   വെനി  .   എസസ  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റതീ  സര്വവ്വ  നടപടനികേള  പകുതനി  കപഭാലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില  ഭൂമനി  അളന്നസ  തനിടവപടുതന്നതനിനസ  സസകേഭാരല  ഏജേനസനികേളുവട
സഹഭായലാം  കതടുന്നതനിനസ  പദതനി  ആവെനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  പദതനിക്കസ
ആസൂത്രണകബഭാര്ഡനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുവെവര  റതീ  സര്വവ്വ  നടപടനികേള  എത്ര  വെനികലജുകേളനില
പൂര്ത്തനിയഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാ ഡസ  ജേനിലയനില  ആരലാംഭനിച  റതീ
സര്വവ്വ നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  റതീ  സര്വവ്വ  സലാംബനനിചസ  ലഭനിച  പരഭാതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങ്കേനില സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനവത്ത  സലാംബനനിച  അടനിസഭാന  വെനിവെരങ്ങള  സസകേഭാരല
ഏജേനസനികേളുമഭായനി  പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ) ഇല. 

(ബനി) 885 വെനികലജുകേളനില റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ. 

(സനി) ഉണസ. കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലയനിവല 10 വെനികലജുകേളനില ആധുനനികേ സര്കവ്വ
ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ജേനി.പനി.എസസ.,  ഇലകകഭാണനികേസ  കടഭാടല  കസഷന  എന്നനിവെ
ഉപകയഭാഗനിചസ  പൂര്ണ്ണ  ജേനപങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട  കുറമറരതീതനിയനില  ഫതീലഡസ
കജേഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ജൂണ് മഭാസത്തനില സര്വവ്വ അതനിരടയഭാള നനിയമത്തനിവല
വസക്ഷന  9(2)  പ്രകേഭാരലാം  വെനിജ്ഞഭാപനലാം  പ്രസനിദവപടുത്തനി.  ഇതുസലാംബനനിച
പരഭാതനികേള  ഭൂവടമകേളനിലനനിന്നസ  സസതീകേരനിചസ  അതസ  പരനികശഭാധനിചസ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സര്വവ്വ  അതനിരടയഭാള  നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന  13  പ്രകേഭാരമുള
വെനിജ്ഞഭാപനലാം നടതന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി)  ഉണസ.  റതീസര്കവ്വ  കേഴനിഞ  വെനികലജുകേളനിവല  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ  നനിലവെനില തഭാലൂക്കുകേളനില എല.ആര്.എലാം.  സലാംവെനിധഭാനലാംവെഴനി
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ഇ) ഇല. 

പഭാലങ്ങളുവട വെനിവെരകശഖരണവലാം സഭാകങ്കേതനികേ പരനികശഭാധനയലാം  

18 (*258) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .     സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഏനഭാത്തസ പഭാലലാം തകേര്ന്നതനിവനതടര്ന്നസ സലാംസഭാനവത്ത പഭാലങ്ങളുവട
വെനിവെരകശഖരണവലാം സഭാകങ്കേതനികേ പരനികശഭാധനയലാം നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നൽകുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  വെനിദഗ്ദ്ധരുവട  സനിരലാം  സലാംഘവത്ത  നനിയമനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  സഭാകങ്കേതനികേ  പരനികശഭാധനയനില  അപകേടഭാവെസയനിലഭാവണന്നസ
കേവണത്തനിയനിട്ടുള  പഭാലങ്ങള  എത്രയഭാവണനലാം  അവെ  അടനിയന്തെരമഭായനി
വപഭാളനിച്ചുമഭാറനി പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനിവയടുത്തനിട്ടുകണഭാവയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇവെയനില നനിര്മ്മേഭാണത്തകേരഭാറുവകേഭാണസ അപകേടഭാവെസയനിലഭായവെയകണഭാ;  എങ്കേനില
ഏവതലഭാമഭാവണന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിരവെധനി സലങ്ങളനിൽ  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനസ  കേഭാരണലാം വെതീതനികുറഞ
പഭാലങ്ങളഭായതനിനഭാല  അവെയവട  വെതീതനികൂട്ടുന്നതനിനസ  നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ  എന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .    സുധഭാകേരന) : 

(എ)  ഏനഭാത്തസ  പഭാലത്തനിനുണഭായ  ബലക്ഷയത്തനിവന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില
സലാംസഭാനവത്ത  പഭാലങ്ങളുവട  സനിതനി  സലാംബനനിച്ചുള  വെനിവെരകശഖരണവലാം
സഭാകങ്കേതനികേ പരനികശഭാധനയലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ.   പ്രഭാഥമനികേ പരനികശഭാധന അതഭാതസ
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  ബനിഡ്ജേസസ വെനിഭഭാഗലാം നടത്തനി.   ഇതനിവനതടര്ന്നസ  ജേനിലഭാ
തലത്തനില  എകനികേബടതീവെസ  എഞനിനതീയര്മഭാര്  വചേയര്മഭാനഭായനി  പഭാലങ്ങളുവട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  പ്രഭാഗതലമുള  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനിലനനിനലാം  വെനിരമനിച
ഉകദലഭാഗസവരയലാം ഉളവപടുത്തനി കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ഈ കേമ്മേനിറനികേള
വെതീണ്ടുലാം പഭാലങ്ങളുവട പരനികശഭാധന നടതകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത നനിലവെനിലുള
പഭാലങ്ങളുവട  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനവത്ത
എലഭാ  പഭാലങ്ങളുലാം  ആറസ  മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല  അസനിസന്റെസ  എകനികേബടതീവെസ
എ ഞനിനതീയര്മഭാരുവട  തലത്തനിലുലാം  വെര്ഷത്തനിവലഭാരനിക്കല  എകനികേബടനിവെസ
എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  തലത്തനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഉറപസ  സലാംബനനിചസ
റനികപഭാര്ടസ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം ടനി റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില   ആവെശലമഭായ
അറകുറപണനികേള  നടതന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  സനിരലാം
സലാംഘവത്ത നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

കകേരളത്തനിവന്റെ കദശതീയപഭാതയനില വെരുന്ന എലഭാ പഭാലങ്ങളുവടയലാം ഇനവവെന്റെറനി
സര്കവ്വയലാം  പ്രതീ  മണ്സൂണ്  ആന്റെസ  കപഭാസസ  മണ്സൂണ്  കേണതീഷന  സര്കവ്വയലാം
നടത്തഭാന  എസസ.എന.  കബഭാബസ  ആന്റെസ  അകസഭാസനികയറസസസ  ലപ്രവെറസ  ലനിമനിറഡസ
എന്ന  കേണ്സളടനമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം  കേരഭാറനില
ഏര്വപടനിട്ടുണസ.  അവെരുവട സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച വെനിവെരങ്ങള കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല
ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിനസ  കേതീഴനിലുള  IBMS  എന്ന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട
ആവെശലമഭായ  കററനിലാംഗസ  നലകുകേയലാം  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
പഭാലങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ പുനരുദഭാരണലാം,  പുതനിയ നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവെ വെഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി നടപനില വെരുതകേയലാം വചേയ്യുനണസ. 
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(ബനി)  സഭാകങ്കേതനികേ  പരനികശഭാധനയനില  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിനസ  കേതീഴനില  വെരുന്ന  2249  പഭാലങ്ങളനില  158  പഭാലങ്ങള
പുനര്നനിര്മ്മേനികക്കണതഭാവണന്നസ  കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ.  വപഭാളനിച്ചുപണനികയണ
പഭാലങ്ങളുവട  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  വെനിവെരലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഇതനിനഭായനി  ഫണസ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പഭാലങ്ങളുവട
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനില  നനിര്മ്മേഭാണ  തകേരഭാറുവകേഭാണസ  അപകേടഭാവെ
സയനിലഭായവെ ഉവണന്നസ കേവണത്തനിയനിടനില. 

സലാംസഭാനത്തസ  കദശതീയപഭാതകേളനില  246  പഭാലങ്ങളഭാണസ  നനിലവെനിലുളതസ.
പ്രസ്തുത സഭാകങ്കേതനികേ  പരനികശഭാധന പ്രകേഭാരലാം കദശതീയപഭാത 49 (പുതനിയ എന.എചസ.
85)-വല  വപരുമറലാം  പഭാലലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പുനരുദഭാരണലാം  നടകത്തണതുണസ.
പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിവന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം  ഈ  വെര്ഷവത്ത  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കദശതീയപഭാതഭാ
വെനിഭഭാഗത്തനില  നനിര്മ്മേഭാണ  തകേരഭാര്വകേഭാണസ  അപകേടഭാവെസയനിലഭായ  പഭാലങ്ങള
ഒനലാംതവന്നയനില. 

(സനി)  നനിരവെധനി   സലങ്ങളനില  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനസ  കേഭാരണലാം  ഒരു
പരനിധനിവെവര  വെതീതനി  കുറഞ  പഭാലങ്ങളഭാണസ.  അവെയവട  വെതീതനി  കൂട്ടുന്നകേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനില  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പഭാലങ്ങള വെതീതനി കൂടനിയഭാണസ നനിര്മ്മേനിച്ചുവെരുന്നതസ. 

കദശതീയപഭാത  208   (പുതനിയ  എന.എചസ.  744)-വല  മുരുകേന  പഭാഞഭാല,
കേഴതരുത്തനി പഭാലങ്ങള വെതീതനി കുറഞവെയഭായതനിനഭാല ഇവെ വെതീതനി കൂട്ടുന്നതനിനുള
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവെരുന. കൂടഭാവത കദശതീയപഭാതകേളുവട വെതീതനി  കൂട്ടുന്നതനുസരനിചസ
സമഭാന്തെരപഭാലങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണവലാം നടത്തഭാറുണസ.  പുതനിയതഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന
കദശതീയപഭാതകേളനില കറഭാഡസ കസഫനി ഓഡനിറസ നടതകേയലാം ബനിഡ്ജേസ എകസപര്ടനിവന്റെ
അഭനിപ്രഭായപ്രകേഭാരലാം കവെണ്ടുന്ന ഭഭാഗങ്ങളനില  പഭാലങ്ങള പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേകയഭാ വെതീതനി
കൂട്ടുകേകയഭാ  വചേയഭാറുണസ.  ആലപ്പുഴ-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  കറഭാഡനിവല  ഒരു  ഡസകനഭാളലാം
പഭാലങ്ങള  വെതീതനി  കൂടനി  പണനിയനണസ.   അമ്പലപ്പുഴ-തനിരുവെല  കറഭാഡനിവല  ഒരു
ഡസനനികലവറ  പഭാലങ്ങളുലാം  വെതീതനി  കൂടനി  പണനിതുവെരുന.  സലാംസഭാനവത്തഭാടഭാവകേ
പടനിപടനിയഭായനി  ഇങ്ങവന  നനിരവെധനി  പഭാലങ്ങള  പുനര്നനിര്മ്മേനികക്കണതുണസ.
അടനിയന്തെരമഭായനി   പുനര്നനിര്മ്മേനികക്കണ  158  പഭാലങ്ങളുലാം  300-ലപരലാം കേലുങ്കുകേളുലാം
ഉണസ. അതനിനഭായനി 5000 കകേഭാടനി രൂപ ആവെശലമുണസ. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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19 (*259) ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ  .   ബനിജേനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെലനിയ  ദുരന്തെങ്ങളുണഭായഭാൽ  അടനിയന്തെരമഭായനി  പ്രതനികേരനിക്കുന്നതനിനസ
എവന്തെലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണസ നനിലവെനിലുളവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദുരന്തെലാം  കനരനിടുന്നതനിനുള  പ്രതനികരഭാധ-പ്രതനികേരണകശഷനി
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുനകണഭാ;
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജേനിലഭാ  ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
വമചവപടുതന്നതനിനസ എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവവെന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ)  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  കസറസ  എകനികേബടതീവെസ
കേമ്മേനിറനി,  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെങ്ങളുവട  അടനിയന്തെരഘട  കമലകനഭാട  കേമ്മേനിറനി  (Crisis
Management Committee for Natural Hazards), മനുഷല നനിര്മ്മേനിത ദുരന്തെങ്ങളുവട
അടനിയന്തെരഘട  കമലകനഭാട  കേമ്മേനിറനി  (Crisis  Management  Committee  for
Anthropogenic  Hazards),  കേസഭാറനികേളനില  ഉണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ  അടനിയന്തെരഘട  കമലകനഭാട  കേമ്മേനിറനി  (Crisis  Management
Committee for Mitigation of Disasters in Mines), സലാംസഭാന അടനിയന്തെരഘട
കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രലാം,  ജേനിലഭാ  അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രങ്ങള,
വെരളചഭാ നനിരതീക്ഷണ വസല,  ഓകരഭാ ദുരന്തെ സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ദുരന്തെ തതീവ്രതവയ
അടനിസഭാനവപടുത്തനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള  ലകേവക്കഭാകളണ  നടപടനികേള
ഉളവക്കഭാളനിച  എമര്ജേനസനി  സകപഭാര്ട്സസ   ഫങ്ഷനസസ  പഭാന  (Emergency
Supports Functions Plan), സഭാകന്റെര്ഡസ ഓപകററനിലാംഗസ വപ്രഭാസതീജേനികയഴസ (Standard
Operating  Procedures),  കദശതീയ  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കസനയവട  (National
Disaster  Response  Force)  പ്രഭാകദശനികേ  പ്രതനികേരണ  കകേന്ദ്രലാം  എന്നനിവെ
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുലാം  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ദുരന്തെ
പ്രതനികേരണത്തനില പ്രകതലകേ പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ഇന്തെലയനിലത്തവന്ന ആദലമഭായനി
ലകേപ്പുസകേലാം,  ബയനില  ലനിപനിയനില  ഉള  കബഭാഷറുകേള,  ആലാംഗല  ഭഭാഷയനിലുള
വെതീഡനികയഭാ കബഭാഷറുകേള എന്നനിവെ സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം പരനിശതീലകേര്ക്കുള പരനിശതീലനലാം
നടതകേയലാം വചേയ്തു. 
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സലാംസഭാനതലത്തനില  ദുരന്തെ  സഭാഹചേരലങ്ങളുവട  അപഗഥനലാം,  വെനിവെര
കശഖരണലാം,  സഭാധലമഭായവെയവട മുന്നറനിവെസ നലകേല,  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന പ്രതനികേരണ
കസനകേളു വട ഏകകേഭാപനലാം എന്നനിവെ റവെനബ  -  ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ വെകുപനിനസ  കേതീഴനില
സലാംസഭാന  അടനിയന്തെര  ഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രലാം  നനിര്വ്വഹനിച്ചുവെരുന.
ജേനിലഭാതലത്തനില  ജേനിലഭാ  കേളക്ടറുവട  കനതൃതസത്തനില  ജേനിലഭാ  അടനിയന്തെരഘട
കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രവലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഈ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  24
മണനിക്കൂറുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  വെയനഭാടസ,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം എന്നതീ ജേനിലകേളനിവല
അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംസഭാന  അടനിയന്തെരഘട
കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രവലാം കദശതീയ സലാംസഭാന അടനിയന്തെരഘട കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ
കകേന്ദ്രവമഭായനി സഭാറലലറസ കഫഭാണ് വെഴനി ബനനിപനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  ഉണസ.   കദശതീയതലത്തനില തവന്ന കേഴനിഞ ഒരു വെര്ഷത്തനിനനിടയനില
പ്രധഭാനവപട രണസ ശനില്പശഭാലകേള കകേരളത്തനില നടത്തനി.  കകേന്ദ്ര ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ
അകതഭാറനിറനി കകേരളത്തനിലവെചസ കദശതീയ ജേനക്കൂട നനിയനണ മഭാനദണ്ഡ പരനിഷരണ
ശനില്പശഭാല (11-12 July 2017)  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  കുഴലതീകൃത മവണ്ണഭാലനിപസ
(Soil  Piping)  സലാംബനനിചസ  കകേന്ദ്ര  ഭനൗമ  ശഭാസ  പഠനകകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാന
ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയലാം  കചേര്ന്നസ  ഒരു  കദശതീയ  ശനിലപശഭാല  4-5
July  2017-നസ  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഈ  ശനിലപശഭാലയനില  24  സലാംസഭാനങ്ങളനില
നനിനള  വെനിദഗ്ദ്ധര്  പവങ്കേടുത.  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുവട  ദുരന്തെ  തയഭാവറടുപസ-
പ്രതനികരഭാധ-പ്രതനികേരണകശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിയമസഭയനില
14-3-2017-നുലാം  മറസ  വതരവഞടുത്ത  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  അവെകബഭാധ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചു.   കദശതീയ  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കസനയവട  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട
കകേരളത്തനില വെനിവെനിധ സലങ്ങളനില കമഭാക്കസഡ്രെനില സലാംഘടനിപനിച്ചു. 

(സനി)  ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ശകനിവപടുതവെഭാന  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  ഒരു  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദഗ്ദ്ധവന്റെ  കസവെനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ കകേന്ദ്ര ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനിയവട പ്രകതലകേ അനുമതനിയലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  ലഭലമഭാക്കനി.  നനിലവെനില  വെയനഭാടസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,
എറണഭാകുളലാം,  വകേഭാലലാം  ജേനിലകേളനില  ഓകരഭാ  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദഗ്ദ്ധരുലാം  സലാംസഭാന
അകതഭാറനിറനിയനില മൂനകപരുലാം ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം കസവെനലാം നലകേനിവെരുന.  മറസ
സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ ചേനില ജേനിലകേളനില മഭാത്രലാം അനുവെദനിച ഈ പദതനി കകേരളത്തനില
മഭാത്രമഭാണസ  എലഭാ  ജേനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന  അനുമതനി  ലഭനിചതസ.
ഇതനിനഭായനി 94.4 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭലമഭാക്കനി.  2011-2017 കേഭാലഘടത്തനില ഏകേകദശലാം
7.05  കകേഭാടനി  രൂപ  ദുരന്തെ  തയഭാവറടുപസ  പ്രവെര്ത്തനികേളക്കഭായനി  മഭാത്രലാം  സലാംസഭാന
ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനി,  ജേനിലഭാ  അകതഭാറനിറനികേളക്കസ  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  നഗര
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കകേന്ദ്രതീകൃത  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന  നഗരസഭകേളുവട
ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി  57,99,000  രൂപ  ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ
അകതഭാറനിറനികേളക്കസ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചു.  കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാവട  'അപതഭാ
മനിത്ര'  എന്ന  കപ്രഭാജേക്ടസ  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ.  ഈ  കപ്രഭാജേക്ടസ
ഉപകയഭാഗനിചസ കകേഭാടയലാം ജേനിലയനില ഒരു സഭാമൂഹലഭാധനിഷ്ഠനിത ദുരന്തെ ലഘൂകേരണകസന
രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാനഭായനി  22  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിച്ചു.  സലാംസഭാന-ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ
ലഘൂകേരണ  പദതനികേള  കൂടഭാവത   വെനികലജുതല  പദതനികേളുലാം  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ
നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  സഹഭായകത്തഭാവട  വെനിവെനിധ  ജേനിലകേളനില
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 

കകേരളത്തനിവന്റെ വറയനിലകവെ വെനികേസനത്തനിനസ വെനിഘഭാതലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്ന

നടപടനികേള  

20 (*260) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജേഷസ :

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ :

ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വറയനിലകവെ  കകേരളകത്തഭാടസ  കേഭാണനിക്കുന്ന  അവെഗണനയവട

പ്രതനിഫലനവമകന്നഭാണലാം  2008-ല  പ്രഖലഭാപനിചതുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സലലാം  ഏവറടുത്തസ  നലകേനിയതുമഭായ  കകേഭാചസ  ഫഭാക്ടറനി  കേഞനികക്കഭാടസ

നനിനലാം  ഹരനിയഭാനയനികലക്കസ  മഭാറഭാനുള  നതീക്കത്തനിലനനിനലാം  പനിന്മേഭാറഭാന  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ ആവെശലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പശഭാത്തല  സനൗകേരലങ്ങള  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലനനിന്നസ  വറയനിലകവെ

പനിനമഭാറനിയതനിവന  തുടര്ന്നസ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വറയനിലകവെയമഭായനി  കചേര്ന്നസ

കകേരള  വറയനില  വഡവെലപ്വമന്റെസ  കകേഭാര്പകറഷന  എന്ന  സലാംയക  സലാംരലാംഭലാം

ആരലാംഭനിവചങ്കേനിലുലാം,  വെനികേസന കേഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനവമടുകക്കണ ഓഫതീസുകേള മറസ

സലാംസഭാനങ്ങളനിലഭായതനിനഭാല  പശഭാത്തല  സനൗകേരലവെനികേസനരലാംഗതലാം

അവെഗണന കനരനികടണനിവെരുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഒഴനിവെഭാക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ

ആവെശലവപടുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  വറയനിലകവെ  കസഷന  സസകേഭാരലവെത്കേരനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് നടതന്ന നതീക്കലാം തടയഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന) : 

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ  വറയനില കകേഭാചസ ഫഭാക്ടറനിയവട പദതനി വറയനിലകവെ  2008-
09-വല ബ ഡ്ജേറനില പ്രഖലഭാപനിചതഭാണസ.  ഏകേകദശലാം  1215  കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെനില
പഭാലക്കഭാടസ  ജേനിലയനില  430.59  ഏക്കര്  സലത്തസ  പദതനി  തുടങ്ങഭാനഭായനിരുന
ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതസ.   239  ഏക്കര് ഭൂമനി വറയനിലകവെയസ ലകേമഭാറഭാന  28-1-2012-വല
ജേനി.ഒ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  35/2012/റവെ  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവെഭായനിരുന.
നഭാഷണല  അലുമനിനനിയലാം  കേമ്പനനി  (NALCO)-കയഭാടസ  കചേര്ന്നസ  23%  ഓഹരനി
പങ്കേഭാളനിത്ത  പദതനിക്കുകവെണനിയള സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാവണനലാം
പ്രസ്തുത  സലാംരലാംഭത്തനില  കകേരള  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  ഓഹരനി  പങ്കേഭാളനിത്തവലാം
ഉണഭാകേണവമനലാം വറയനിലകവെ അറനിയനിചനിട്ടുണസ.   PPP  കമഭാഡല വെഴനിയഭായനി  26%
ഓഹരനി  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവടയള  പദതനിക്കസ  കേലഭാബനിനറസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുവണന്നസ  പനിന്നതീടസ  വറയനിലകവെ  അധനികേഭാരനികേള  അറനിയനിച്ചു.  പഭാലക്കഭാടസ
കകേഭാചസ  ഫഭാക്ടറനികയഭാവടഭാപലാം  പ്രഖലഭാപനിച  മറസ  ഫഭാക്ടറനികേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചു തുടങ്ങനിയ
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ഹരനിയഭാനയനിവല 161.48 ഏക്കര് സലകത്തയസ പ്രസ്തുത ഫഭാക്ടറനി
മഭാറഭാന കപഭാകുനവവെന്ന വെഭാര്ത്ത ശദയനിലവപടതനിവന തുടര്നലാം കേഞനികക്കഭാടനിവല
വറയനിലകവെയസ  ലകേമഭാറനിയ  സലവത്തപറനിയള  അവെലകതകേള  നതീക്കണവമന്നസ
ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  കകേന്ദ്ര
വറയനിലകവെ മനനിക്കസ കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി. 

(ബനി)  വചേലന്ന ആസഭാനമഭായനി  മഭാത്രലാം കസഭാണല ഓഫതീസസ  ഉളതനിനഭാല
റഭാപനിഡസ  വറയനില  ടഭാനസനിറസ  സനിസലാം  (സബര്ബന  വറയനില  കപ്രഭാജേക്ടസ),
തലകശ്ശേരനി-ലമസൂര്  പഭാത,  അങ്കേമഭാലനി-ശബരനി  പഭാത,  ഗരുവെഭായൂര്-തനിരുനഭാവെഭായ
പഭാത,  പഭാലക്കഭാടസ  വറയനില കകേഭാചസ ഫഭാക്ടറനി എന്നതീ പദതനികേള ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
നതീണ്ടുകപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലമഭാണുളതസ.  യഥഭാകേഭാലലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി സകതണ്  വറയനിലകവെയവട തനിരുവെനന്തെപുരലാം-പഭാലക്കഭാടസ ഡനിവെനിഷനുകേവള
കചേര്ത്തസ  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  വപനനിനസുലഭാര്  കസഭാണ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ മുമ്പഭാവകേ ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ.  മുഖലമനനി
പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം കകേന്ദ്ര വറയനിലകവെ വെകുപസ മനനിക്കുലാം ഇതുസലാംബനനിചസ കേതകേള
അയചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  കകേരളത്തനിവന്റെ  വറയനിലകവെയവട  ചുമതലയള
വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനിയലാം  കകേന്ദ്ര  വറയനിലകവെ  മനനിക്കസ
ഇതുസലാംബനനിചസ കേത്തയചനിട്ടുണസ. 

(സനി)  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡല വെഴനിയഭായനി രഭാജേലവത്ത വറയനിലകവെ കസഷനുകേള
പുനര് വെനികേസനിപനിക്കുന്ന പദതനിയനില കകേരളത്തനിവല 21  വറയനിലകവെ കസഷനുകേവള
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുവണനലാം പ്രസ്തുത പദതനിയനില ഉളവപട കകേഭാഴനികക്കഭാടസ വറയനിലകവെ
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കസഷവന്റെ  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  തതസത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേണവമനലാം
വറയനിലകവെ  ആവെശലവപടതനുസരനിചസ  8-2-2017 -വല  ജേനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്
51/2017/ഗതഭാ  നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  വറയനിലകവെ
കസഷവന  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലയസ  ഉയര്തന്ന  പുനര്  വെനികേസനത്തനിനസ
തതസത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിരുന.  വറയനിലകവെ  കസഷനുകേള
സസകേഭാരലവെത്കേരനിക്കഭാന കപഭാകുനവവെന്ന വെഭാര്ത്ത ശദയനിലവപടതനിവനതടര്ന്നസ
പ്രസ്തുത  നതീക്കലാം  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ  ചേഭാര്ജ്ജനിവല  വെര്ദനവളവപവട  സഭാധഭാരണക്കഭാവര
ചൂഷണലാം  വചേയ്യുന്ന  കേഭാരലങ്ങളക്കസ  ഇടയഭാക്കുവമന്നതനിനഭാല  ആയതസ  ഒഴനിവെഭാക്കണ
വമനലാം  ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി
വറയനിലകവെ മനനിക്കസ കേത്തയചനിട്ടുണസ. 

സ്കൂളുകേളുവട ഭനൗതനികേ സനൗകേരലലാം വമചവപടുതന്നതനിനസ  പദതനി

21 (*261) ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആയനിരലാം കുടനികേളനില കൂടുതല പഠനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുവട ഭനൗതനികേ
സനൗകേരലലാം  വമചവപടുതന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  സ്കൂളുകേളക്കസ
സഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചു;

(ബനി)  എവന്തെഭാവക്ക  ഭനൗതനികേ  സനൗകേരലങ്ങളഭാണസ  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില
ഏര്വപടുതന്നതസ;

(സനി)  ഇരുന്നൂറസ  വെര്ഷലാം  പനിന്നനിട  ഏഴസ  ലപതൃകേ സ്കൂളുകേളക്കസ  എവന്തെഭാവക്ക
പ്രകതലകേ പരനിഗണനകേളഭാണസ നലകുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനലാം  ഈ  പദതനിക്കസ  ഇതനിനകേലാം  എന്തുതുകേ  ലഭനിച്ചു
എന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ  ) : 

(എ) 'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം' പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി 1000
കുടനികേളനില  കൂടുതല  പഠനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളുവട  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം
വമചവപടുതന്നതനികലയഭായനി  വെനിവെനിധ  സ്കൂളുകേളുവട  മഭാസര്  പഭാനുലാം  വെനിശദമഭായ
കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ട്ടുലാം തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  ആയതനിനസ  'കേനിഫ്ബനി'യവട അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണസ.
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(ബനി)  ഓകരഭാ  സ്കൂളുലാം  സനിതനിവചേയ്യുന്ന  സലത്തനിവന്റെ  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ
കേനിടപ്പുകൂടനി പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണസ തയഭാറഭാക്കുന്ന ശഭാസതീയമഭായ മഭാസര് പഭാനനിവന്റെയലാം
വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടനിവന്റെയലാം അടനിസഭാനത്തനില ആവെശലകേതയനുസരനിചസ
വകേടനിടങ്ങളുവട  നവെതീകേരണലാം/നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലകബഭാറടറനി/ലലബറനി  വകേടനിടങ്ങളുവട
നവെതീകേരണലാം/നനിര്മ്മേഭാണലാം, കേഭായനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനസ ഊന്നല നലകുന്നതനിനഭായനി
കേളനിസലത്തനിവന്റെ ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,
പഠനലാം  കൂടുതല  അനുഭവെകവെദലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഡനിജേനിറല  കഭാസസ  മുറനികേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള സനൗകേരലവമഭാരുക്കുകേ,  ശുചേനിമുറനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ
ഭനൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങളഭാണസ ഏര്വപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ. 

(സനി) 200  വെര്ഷലാം പനിന്നനിട ഏഴസ ലപതൃകേ സ്കൂളുകേളക്കസ പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുവട
ലപതൃകേ  സസഭഭാവെലാം  നനിലനനിര്ത്തനിവക്കഭാണ്ടുതവന്ന  ഓകരഭാ  സ്കൂളുലാം  സനിതനിവചേയ്യുന്ന
സലത്തനിവന്റെ  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ  കേനിടപ്പുകൂടനി  പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണസ  ആവെശലകേത
മുനനനിര്ത്തനി തയഭാറഭാക്കുന്ന ശഭാസതീയമഭായ മഭാസര്പഭാനനിവന്റെയലാം വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ
റനികപഭാര്ടനിവന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനില  വെനിവെനിധ  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
വമചവപടുതന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

(ഡനി)  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  നനിലവെനില  'കേനിഫ്ബനി'യനില നനിനലാം  തുകേവയഭാനലാം
അനുവെദനിചനിടനില. 

കകേഭാവെളലാം വകേഭാടഭാരവലാം അനുബന ഭൂമനിയലാം ലകേമഭാറനിയ നടപടനി

22 (*262) ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജേനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് :
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാവെളലാം  വകേഭാടഭാരവലാം  അനുബനഭൂമനിയലാം  ഐ.റനി.ഡനി.സനി.-ക്കസ
ലകേമഭാറുകമ്പഭാള  ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം  ലകേമഭാറനിയനിരുകന്നഭാ;  ലകേമഭാറ  വെലവെസ
നനിശയനിചനിരുകന്നഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമപരമഭായനി  ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം  ലകേമഭാറഭാതനിരുന്ന  ഭൂമനി,
നനിയമവെനിരുദമഭായനി കപഭാക്കുവെരവെസ വചേയ്തസ നലകേനിയനിട്ടുവണങ്കേനില അതു റദ്ദുവചേയ്യുന്നതസ
സലാംബനനിച നടപടനിക്രമലാം എന്തെഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉടമഭാവെകേഭാശലാം  നനിയമഭാനുസൃതലാം  സര്ക്കഭാര്  ലകേമഭാറഭാത്ത  ഭൂമനിയലാം
വകേഭാടഭാരവലാം  ഐ.റനി.ഡനി.സനി.  ഡനിസസഇനവവെസസ  വചേയ്തകപഭാള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരുന്ന  ഉടമഭാവെകേഭാശവത്തക്കുറനിചസ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന
സലാംസഭാനസര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിരുകന്നഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ) 18-7-1970-വല  G.O.(MS) 242/1970/PD പ്രകേഭാരലാം (അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന*)  കകേഭാവെളലാം  വകേഭാടഭാരവലാം  അനുബന  ഭൂമനിയലാം  അതനിവന്റെ

ലകേമഭാറ  വെലവെസകേള  പനിന്നതീടസ  നനിശയനിക്കുന്നതഭാവണന്ന  നനിബനനയനില

ലകേവെശഭാവെകേഭാശലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനികനഭാദ  സഞഭാര  വെകുപനിനസ  ലകേമഭാറനി

നലകുകേയഭായനിരുന.  ഇതനിവനതടര്ന്നസ  22-10-1970-വല  G.O.(MS)

357/1970/PD   (അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന*),  18-4-1972-വല  G.O.(MS)

145/72/PD (അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*) എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം ചുറ്റുമുള

പുറകമ്പഭാക്കസ  ഭൂമനികേളക്കുകൂടനി  വെലവെസകേള  പനിന്നതീടസ  നനിശയനിക്കഭാവമന്ന

നനിബനനയനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനികനഭാദ  സഞഭാര  വെകുപനിനസ

ലകേവെശഭാവെകേഭാശലാം നലകേനി. 

(ബനി)  വെനിഴനി ഞലാം  വെനികലജേനിവല  റതീസര്വവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം

ഐ.റനി.ഡനി.സനി.-യവട  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചസ  വെനികലജേസ  റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില  മഭാറലാം

വെരുതന്നതനിനുലാം  Land Acquisition award-കേള പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലകേമഭാറലാം വചേയ്ത

തതീയതനി  മുതല  കേരലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലഭാ

കേളക്ടര്  23-5-2000-വല  വകേ4-30636/2000  നമ്പര്  നടപടനിക്രമലാം  പ്രകേഭാരലാം

നലകുകേയലാം  വനയഭാറനിനകേര  അഡതീഷണല  തഹസതീലദഭാര്  ഐ.റനി.ഡനി.സനി.

കപരനില  കപഭാക്കുവെരവെസ  നടപടനികേള  വചേയ്തനിട്ടുളതുമഭാണസ.  ജേനിലഭാ  കേളക്ടറുവട  ഇനൗ

നടപടനിക്രമലാം ഇതുവെവരയലാം അസനിരവപടുത്തനിയനിടനില. 

നനിയമവെനിരുദമഭായനി കപഭാക്കുവെരവെസ വചേയ്തനിട്ടുവണങ്കേനില 1966-വല  കപഭാക്കുവെരവെസ

ചേടങ്ങളനിവല  ചേടലാം  18,19,20  എന്നനിവെ  പ്രകേഭാരലാം  അധനികേഭാരവപട

ഉകദലഭാഗസനസ/സര്ക്കഭാരനിനസ  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെസ  സസകമധയഭാകലഭാ  അവലങ്കേനില  മറസ

വെനിധത്തനികലഭാ  പുതുക്കുകേകയഭാ  റദ്ദേസ  വചേയ്യുകേകയഭാ  കഭദഗതനി  വെരുതകേകയഭാ

വചേയഭാവന്നതഭാണസ. 

(സനി) വെനിവെരലാം ലഭലമല. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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വകേ.എസസ.ടനി.പനി. പദതനി

23 (*263) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ  .   ബനിജേനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വകേ.എസസ.ടനി.പനി. പദതനി എന്തെഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  കറഭാഡുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  അപഭാകേതകേള
കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജേനി  .   സുധഭാകേരന) : 

(എ)  വതരവഞടുക്കവപട  പ്രധഭാന  കസറസ  ലഹകവെകേവള  അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവെഭാരത്തനില  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
1998-ല  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  വകേഭാടുത്ത  പദതനിയഭാണസ  വകേ.എസസ.ടനി.പനി..  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കുകവെണനിയള  ധനസഹഭായലാം  56%  കലഭാകേബഭാങ്കുലാം  44%  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുലാം  എന്ന  രതീതനിയനിലഭാണസ  ക്രമതീകേരനിക്കവപടനിട്ടുളതസ.  ഈ  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി ഗതഭാഗത സമയലാം, വമയനിന്റെനനസസ വചേലവെസ, അപകേട നനിരക്കസ
എന്നനിവെ  കുറയഭാന  സഭാധനിക്കുവമന്നഭാണസ  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്തനിരനിക്കുന്നതസ.  ആയതനിവന്റെ
ഒന്നഭാലാം  ഘടമഭായനി  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  കഫസസ  -1  -വന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  1999-ല
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇതനില  രണസ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  578  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേളുവട
നവെതീകേരണമഭാണസ  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതസ.  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  കഫസസ  -1-ല ആവകേ  254
കേനി.  മതീ.-ല  9  കറഭാഡുകേളുവട  നവെതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  2002-ല നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിച വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-1 പദതനി 2010-ല പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

കൂടഭാവത വകേ.എസസ.ടനി.പനി. 1-ാം ഘട പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി  73  കേതീ.മതീ.
ഉളനഭാടന  ഗതഭാഗത  പഭാതയവട  നവെതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല
ഇലഭാവത  1200  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേളുവട  വഹവെനി  വമയനിന്റെനനസസ  നടതകേയണഭായനി.
ബൃഹത്തഭായ  കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇതനില  ഉള വപട
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവന്റെ  ശകനിവപടുത്തലനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  RBDCK,  KRFB,
KRSA  ചേതീഫസ എഞനിനതീയറുവട ഓഫതീസനില  PPU,  IT Cell,  Road Safety Cell,
Social and Environment Cell തുടങ്ങനിയവെയവട രൂപതീകേരണലാം നടത്തനി. 

വെര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപസ മഭാനസല പുതുക്കനി. 

വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിവന്റെ  വെനിജേയകേരമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനു
കശഷലാം  പദതനിയവട  തുടര്ചയഭായനി  രണഭാലാംഘട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  ഉളവപടുത്തനിയ
കറഭാഡുകേളുവട ലനിസസ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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ഇകപഭാള  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  രണഭാലാംഘട  പദതനി  വതരവഞടുക്കവപട
363  കേനി.മതീററനില,  8  സലാംസഭാന  പഭാതകേളുവട  നവെതീകേരണലാം,  കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള, വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവന്റെ ശകനിവപടുത്തല എന്നനിവെ ഉളവപവട
പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കസ  കലഭാകേബഭാങ്കേസ  വെഭായ്പയഭായനി  അനുവെദനിചതസ  2403  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ. 

വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവന്റെ ശകനിവപടുത്തലനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള ലഹകവെ
റനിസര്ചസ  ഇനസനിറബടനിവന  ശകനിവപടുത്തനി  ഒരു  വസന്റെര്  ഓഫസ
എകലനസഭാക്കുന്നതനിനുലാം  2013-വല  പുതനിയ  ലഭാന്റെസ  അകേസനിസനിഷന  ആക്ടസ
നടപഭാക്കുന്നതനിനസ  റവെനബ,  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  ഉകദലഭാഗസവര
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-ക്കുലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവന്റെയലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സുതഭാരലവലാം  ജേനകേതീയവമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പബനികേസ
ഇനഫര്കമഷന ആന്റെസ  മഭാകനജേസ വമന്റെസ  സനിസലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം വകേ.എസസ.ടനി.പനി.
കറഭാഡുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേളുലാം വപഭാതുജേനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുള അനുഭവെങ്ങവളയലാം
അപഭാകേതകേവളയലാം  മറ്റുമുള  അഭനിപ്രഭായലാം  അറനിഞസ  തനിരുത്തലുകേളുലാംമറ്റുലാം
വെരുതന്നതനിനുകവെണനിയള അഭനിപ്രഭായ സര്കവ്വ നടതന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ. 

(ബനി)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  പദതനിയനിലവപട  ചേനില കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില
സഭാരമഭായ  അപഭാകേതകേള  ഉണഭായനിട്ടുളതഭായനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  എങ്കേനിലുലാം
വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-രണസ  പദതനിയനിലവപട  വചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  കറഭാഡനിലവപട
നതീലനിമലാംഗലലാം  പഭാലത്തനില  വചേറനിയ  വെനിളല  കേവണത്തനിയതനിവനതടര്ന്നസ
കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചസ ഒരു സസതന ഏജേനസനിവയവക്കഭാണസ വടകനിക്കല
ഇവെഭാലബകവെഷന  നടതകേയലാം  റനികപഭാര്ടസ  സമര്പനിക്കുകേയമുണഭായനി.  എന്നഭാല ഈ
റനികപഭാര്ടസ  തൃപ്തനികേരമവലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല  വെതീണ്ടുലാം  ഒരു  സസതന  ഏജേനസനിവയ
വക്കഭാണസ പരനികശഭാധന നടത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം അതനിനുള തുടര്നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയമഭാണസ.  കൂടഭാവത  തനിരുവെല  ലബപഭാസസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില
ഡനി.പനി.ആര്.-ല ഉണഭായ ചേനില സഭാകങ്കേതനികേ തകേരഭാറുകേള കേഭാരണലാം ഡനിലസനനില
ചേനില മഭാറങ്ങള വെരുകത്തണതഭായനി വെന.  വപഭാന കുന്നലാം-വതഭാടുപുഴ കറഭാഡസ,  ഏറ്റുമഭാനൂര്-
മൂവെഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള പഭാറവപഭാടനിക്കല പ്രവൃത്തനിയനില കേസഭാണനിറനി
വെര്ദനവണഭായതനിവനതടര്ന്നസ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ചേതീഫസ
വടകനിക്കല  എകഭാമനിനറുവട  അഭനിപ്രഭായലാം  കതടുകേയണഭായനി.  ചേതീഫസ  വടകനിക്കല
എകഭാമനിനറുവട  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  നനിര്മ്മേഭാണ
ഘടത്തനില  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  നബനതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേണ്സളടന്റെസ
എഞനിനതീയര്ക്കുലാം  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  രണഭാലാം
ഘട പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളുവട ലനിസലാം പുകരഭാഗതനിയലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇതനില 3(എ)  3(ബനി) പ്രവൃത്തനികേള  31-5-2016,
10-6-2016 എന്നതീ തതീയതനികേളനില  മഭാത്രകമ തുടങ്ങനിയനിട്ടുള.  പുനലൂര്-വപഭാനകുന്നലാം
പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനിലനനിനലാം  ഐറലാം  കററസ  കകേഭാണ്ടഭാക്ടനികലയസ  മഭാറണവമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം കലഭാകേ ബഭാങ്കേസ മുമ്പഭാവകേ സമര് പനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയവട വെനിസ്തൃതനി

24 (*264) ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലുളള ഭൂമനിയവട വെനിസ്തൃതനി നഭാളക്കുനഭാള കുറഞ
വെരുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി  നഷ്ടലാം  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ) ഉണസ. 

(ബനി) 1964-വല ഭൂമനി പതനിവെസ നനിയമലാം, 1995-വല മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷന
ഭൂമനി  പതനിവെസ  നനിയമവലാം  ചേടവലാം  എന്നനിവെയനുസരനിചസ  കേഭാര്ഷനികേഭാവെശലങ്ങള,  വെതീടസ
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അയല  വെസ്തുക്കളുവട  ഗണപരമഭായ  വെനിനനികയഭാഗലാം  എന്നതീ
കേഭാരണങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കസവെന  വെകുപ്പുകേളലഭാത്ത  മറസ
ഏജേനസനികേളക്കുലാം വപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം അവെയവട വെനികേസനവമഭായനി
ബനവപടസ ഭൂമനി പതനിച്ചു നലകേഭാറുളതനിനഭാല സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലുള ഭൂമനിയവട
വെനിസതീര്ണ്ണലാം കുറഞവെരുനണസ.  

(സനി)  1957-വല  കകേരള  ഭൂ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം,  1958-വല  ഭൂസലാംരക്ഷണ
ചേടങ്ങള  എന്നനിവെ  അനുസരനിചസ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറക്കഭാരനിലനനിനലാം  തനിരനിചസ
പനിടനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട അധതീനതയനിലുള ഭൂമനികേളനിവല കേകയറലാം തടയന്നതനിനഭായനി ജേനി.ഒ.
(പനി)  191/16/റവെ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തസ/
മുനനിസനിപല  വസക്രടറനിമഭാര്ക്കുകൂടനി  മജേനിസതീരനിയല  അധനികേഭാരലാം  ഒഴനിവകേയള
1957-വല  കകേരള  ഭൂ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള  കേളക്ടറുവട  അധനികേഭാരലാം
നലകേനിയലാം  സലാംസഭാനവത്ത നനിലവെനിവല  എലഭാ  കേകയറങ്ങളുലാം  തടയന്നതനിനുലാം  ഭൂമനി
തനിരനിവകേ പനിടനിവചടുക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരനികേയമഭാണസ. 
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പ്രതീ സ്കൂളുകേവള ശനിശു  സനൗഹൃദ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന ഇടവപടല

25 (*265) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അങ്കേണവെഭാടനികേള,  പ്രതീ-വകേ.ജേനി.,  എല.വകേ.ജേനി,  യ.വകേ.ജേനി.  തുടങ്ങനിയ
വെനിവെനിധതരലാം  പ്രതീ-സ്കൂളുകേവള  ശനിശു  സനൗഹൃദ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  കവെണ
ഇടവപടല നടതകമഭാ;

(ബനി)  അങ്കേണവെഭാടനി  ഒഴനിവകേയള  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനില  പ്രകവെശന
പരതീക്ഷ നടതകേയലാം കേനത്ത ഫതീസസ വെഭാങകേയലാം വചേയ്യുന്നതസ അവെസഭാനനിപനിക്കഭാന
കേര്ശന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കേളനികേളനിലൂവടയള  ആശയവെനിനനിമയലാം,  കൂടഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാനുള
അവെസരങ്ങള,  ചുറ്റുപഭാടുകേവള  നനിരതീക്ഷനിചസ  മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുള  സഭാഹചേരലലാം,
മഭാതൃഭഭാഷയനില ആശയവെനിനനിമയലാം നടത്തഭാനുള ശനിശുക്കളുവട അവെകേഭാശലാം എന്നനിവെ
അങ്കേണവെഭാടനി  ഒഴനിവകേയള  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  നനികഷധനിക്കുന്നതനിനഭാല
അവെവയ കേര്ശന നനിയനണത്തനിനസ  വെനികധയമഭാക്കഭാന വെനിദലഭാഭലഭാസവെകുപസ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ) : 

(എ)  എലഭാ പ്രതീ-വകേ.ജേനി.,  എല.വകേ.ജേനി.,  യ.വകേ.ജേനി.  പ്രതീ സ്കൂളുകേവളയലാം ശനിശു
സനൗഹൃദ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാനകവെണ നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷ  നടതന്നതനികനഭാ
ഫതീസസ  വെഭാങന്നതനികനഭാ  പഭാടനില.   ഇതനിനസ  വെനിരുദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടഭാല കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

(സനി)  കേളനികേളനിലൂവടയള  ആശയവെനിനനിമയലാം,  കൂടഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാനുള
അവെസരങ്ങള,  ചുറ്റുപഭാടുകേവള  നനിരതീക്ഷനിചസ  മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുള  സഭാഹചേരലലാം,
മഭാതൃഭഭാഷയനില ആശയവെനിനനിമയലാം നടത്തഭാനുള ശനിശുക്കളുവട അവെകേഭാശലാം എന്നനിവെ
പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണസ  എസസ.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  പ്രതീസ്കൂള  പഭാഠല  പദതനിയലാം  അതനിവന
അടനിസഭാനമഭാക്കനി അദലഭാപകേര്ക്കുള പ്രവെര്ത്തന പുസകേവലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.
ശനിശുക്കളുവട  അവെകേഭാശങ്ങള നനികഷധനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലവപടഭാല  അത്തരലാം
സഭാപനങ്ങവള സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിയനണത്തനിനസ വെനികധയമഭാക്കുന്നതഭാണസ. 
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റവെനബ വെകുപനിവന്റെ പനൗരഭാവെകേഭാശ കരഖ

26 (*266) ശതീ  .   പനി  .   വജേ  .   കജേഭാസഫസ :
ശതീ  .    കമഭാനസസ  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  റവെനബവെകുപസ
പനൗരഭാവെകേഭാശ കരഖ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിവന്റെ കകേഭാപനി എലഭാ വെനികലജേസ
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം എത്തനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങ്കേനില ആയതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനില  ജേനങ്ങള  ഏറവലാം  കൂടുതല ആശയനിക്കുന്ന
കേരലാം ഒടുക്കല,  കപഭാക്കുവെരവെസ,  വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറസ എന്നനിവെ കേലാംപബടലറസ്ഡസ
സലാംവെനിധഭാനത്തനിലഭാക്കുന്നതസ സലാംബനനിച നയലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനികലജേസ  കരഖകേള  കേലാംപബടലറസസ  വചേയ്യുവെഭാന  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന
നടപടനികേള വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  റവെനബ  വെകുപസ
പനൗരഭാവെകേഭാശകരഖ പ്രസനിദതീകേരനിചനില.   സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  4611/2010/റവെ,  തതീയതനി
11-10-2010  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരമഭാണസ  റവെനബ  വെകുപനില
പനൗരഭാവെകേഭാശകരഖ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളതസ. 

(ബനി)  കേരലാം  ഒടുക്കല,  കപഭാക്കുവെരവെസ,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറസ  എന്നനിവെ
ഇകപഭാളത്തവന്ന കേമ്പബടലറസ്ഡസ സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട ഓണ്ലലനഭായനി നല കേനി
വെരുനണസ.  സലാംസഭാനവത്ത  1243  വെനികലജുകേളനില  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവെരവലാം
ഓണ്ലലനഭായനി കേരലാം ഒടുക്കുന്നതനിനുള സനൗകേരലവലാം നടപനില വെരുത്തനിയനിട്ടുണസ. ഇ-
ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ പദതനിയനിലൂവട സലാംസഭാനവത്ത മുഴവെന വെനികലജുകേളനിലുലാം ഓണ്ലലനഭായനി
വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറസ നലകുന്നതനിനുള സലാംവെനിധഭാനവലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി) സലാംസഭാനവത്ത ഭൂകരഖകേള ഡനിജേനിലറസസ വചേയ്യുന്നതുമഭായനി ബനവപടസ
വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനിവല  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി  രജേനിസറുകേള  (ബനി.റനി.ആര്.),
തണകപര്  രജേനിസറുകേള  (റനി.പനി.ആര്.)  എന്നനിവെ  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാനത്തസ  ആവകേയള  1664  വെനികലജുകേളനില
1243  വെനികലജുകേളനില  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി  രജേനിസറുകേള  ഡനിജേനിലറസസ
വചേയ്തുകേഴനി ഞനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത,  പ്രസ്തുത വെനികലജുകേളനില ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവെരവെസ,
ഇ-കപവമന്റെസ  എന്നനിവെയ്ക്കുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ.  വെനികലജേസ
റനിക്കഭാര്ഡുകേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്നതനിനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ബനി.റനി.ആര്.
ഡനിജേനിലറകസഷന,  റനി.പനി.ആര്.  ഡനിജേനിലറകസഷന  എന്നനിങ്ങവന
ഘടലാംഘടമഭായനിടഭാണസ  ന ടപനിലഭാക്കുന്നതസ.  ബനി.റനി.ആര്.  ഡനിജേനിലറകസഷന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 1243 വെനികലജുകേളനില 450 എണ്ണത്തനിവല തണകപര് രജേനിസറുകേളുലാം
ഇതനികനഭാടകേലാം ഡനിജേനിലറസസ വചേയ്തുകേഴനിഞനിട്ടുണസ. 
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27 (*267) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ കകേഭായ :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ :
ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മതലകൃഷനി രലാംഗവത്ത നൂതന രതീതനികേളഭായ ടഭാങ്കുകേളനിവല ആര്.എ.എസസ.
കൃഷനി,  കൂടുകൃഷനി  തുടങ്ങനിയവെ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേള
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ;  കേടലനില  കൂടുകൃഷനി  പദതനി  ആവെനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജേനകേതീയ  മതലകൃഷനിവയന്ന  കപരനില  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങള നലകേനിവെരുന;

(സനി)  സലാംകയഭാജേനിത  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  പദതനി
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുവണങ്കേനില അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ) 2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില നൂതന മതലകൃഷനി പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനി  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപസ  മതലകൃഷനി  രലാംഗവത്ത  നൂതന  രതീതനികേളഭായ
ടഭാങ്കുകേളനിവല  റതീസര്ക്കുകലററനി  അകേസഭാകേളചര്  സനിസലാം  (ആര്.എ.എസസ.)  കൃഷനി,
ഓരുജേല  മതലങ്ങളുവട  കൂടുകൃഷനി,  റനിസര്കവ്വഭായറുകേളനിവല  കൂടുകൃഷനി  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ബ്ലൂറവെലബഷന പദതനി 2016-17-ല ഉളവപടുത്തനി
ഓരുജേലഭാശയങ്ങളനിവല  കൂടുകൃഷനി,  കേടലനിവല  കൂടുകൃഷനി  എന്നതീ  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൂടഭാവത  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില ബ്ലൂറവെലബഷന
പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  ടഭാങ്കുകേളനിവല  ആര്.എ.എസസ.  കൃഷനി,  ഓരുജേല
മതലങ്ങളുവട  കൂടുകൃഷനി  എന്നതീ  പദതനികേളക്കസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള
വപ്രഭാകപഭാസല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ സമര്പനിചനിട്ടുണസ. 2016-17-ല കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള  'കേടലനിവല  കൂടസ  കൃഷനി'  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവത്ത  ബഡ്ജേറനില  ഉളവപടുത്തനി
ഉളനഭാടന  മകതലഭാത്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന
പദതനിയഭാണസ  ജേനകേതീയ  മതലകൃഷനി  രണഭാലാംഘടലാം  പദതനി.  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ  മുകഖന  മകതലഭാത്പഭാദനലാം  4500  കേനി.ഗഭാലാം/വഹക്ടര്  എന്ന
നനിലയനികലയസ  ഉയര്തന്നകതഭാവടഭാപലാം നനിലവെനിലുള ഉത്പഭാദനലാം ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനിയനിലൂവട  ലക്ഷലമനിടുന.  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കസ  2338  ലക്ഷലാം  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ. 
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(സനി)  സലാംകയഭാജേനിത  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസസ
വെകുപസ  അഡഭാക്കസ  മുകഖന  ലകേപഭാടസ  വപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളനില  25  കകേഭാടനി  രൂപ
അടങ്കേല തുകേ വെരുന്ന സലാംകയഭാജേനിത മതല-വനലകൃഷനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
കൂടഭാവത  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ജേനകേതീയ  മതലകൃഷനി  രണഭാലാംഘടലാം
പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  3000  വഹക്ടര്  പഭാടകശഖരങ്ങളനില  മതലകൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  സലാംസഭാനത്തസ  ലകേപഭാടസ-വപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളനില
സലാംകയഭാജേനിത  വചേമ്മേതീന/മതല/വനലകൃഷനി  2017-2020  വെര്ഷങ്ങളനില
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 305.70 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കേല തുകേ വെരുന്ന വപ്രഭാകപഭാസല
കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെനിനസ സമര്പനിചനിട്ടുണസ. 

സഭാകങ്കേതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളക്കസ എ.ഐ .സനി.ടനി .ഇ. അനുമതനി

28 (*268) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  ഉളവപവട  സലാംസഭാനവത്ത  പതനിനഭാലസ
സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കസ  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  അനുമതനി
നനികഷധനിച കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനിവല  ഏവതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭാണസ  അനുമതനി
നനികഷധനിചനിട്ടുളതസ; അതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴ്സുകേളുവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  റദ്ദേഭാക്കനിയതുമൂലലാം  സലാംസഭാനവത്ത
സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലുണഭായനിട്ടുള  പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുവെഭാന
സതസരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ) : 

(എ)  ഇല. 

(ബനി&സനി) (എ) പനിരനിവെനിനുള മറുപടനിയവട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല. 

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനിവല ജേതീവെനിത നനിലവെഭാരലാം

29 (*269) ശതീ  .   വെനി  .   എസസ  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികമഖലയനിവല ജേതീവെനിതനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുതന്നതനിനസ
എവന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണസ ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ  ഇതനിനുകവെണനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ആവെനിഷ്ക്കരനിചസ നടപഭാക്കനിയവതന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി)  എവന്തെലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങളുമഭാണസ  ഈ
കമഖലയനില അനുവെദനിചനിട്ടുളവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജേ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  മതലകമഖലയവട  വെനികേസനത്തനിനുലാം
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ജേതീവെനിത  നനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുതന്നതനിനുലാം  ഫനിഷറതീസസ
വെകുപസ  കനരനിട്ടുലാം  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  വെനിവെനിധ  ഏജേനസനികേളഭായ
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ,  മതലകബഭാര്ഡസ,  കകേരള  തതീരകദശ
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  സഭാഫസ  എന്നനിവെ  മുകഖനയലാം  വെനിവെനിധ  പദതനികേള
ആവെനിഷരനിചസ നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ഭവെനരഹനിതരഭായ  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  ഭവെന  പദതനി,  ഭൂരഹനിത
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഭൂമനിയലാം  വെതീടുലാം  നലകുന്ന
പദതനി,  കേടകലഭാരത്തസ  കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷണനിയനില  കേഴനിയന്നവെവര
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്ന  പദതനി,  ഭവെന  പുനരുദഭാരണ  പദതനി,  ശുചേനിതസമുള
ശനൗചേഭാലയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കകേഭാളനനി  പുനരുദഭാരണലാം,
സമ്പഭാദല  സമഭാശസഭാസ  പദതനി,  സനൗജേനല  കറഷന,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കബഭാധവെത്കേരണ  പദതനി,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കസ  കേരനിയര്
ലഗഡനസസ,  പനി.എസസ.സനി./ബഭാങ്കേസ  വടസസ,  വമഡനിക്കല  എനടന സസ,  സനിവെനില
സര്വ്വതീസസ  കകേഭാചനിലാംഗസ  നലകുന്ന  പദതനികേള,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
വപണ്മക്കളക്കസ ലസക്കനിള നലകുന്ന പദതനി, മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട മക്കളുവട
വെനിദലഭാലയത്തനിലനനിനള വകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ തടയല പദതനി, തതീരകദശ സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില  സഭാര്ടസ  കഭാസ്റൂലാം  പദതനി,  സലാംസഭാനവത്ത  പത്തസ  റതീജേനിയണല
ഫനിഷറതീസസ  സ്കൂളുകേവള  വസന്റെര്  കഫഭാര്  എകലനസസ  ആക്കുന്നതനിനുള  സമഗ
പദതനികേള,  അക്ഷര സഭാഗരലാം പദതനി,  വമഡനിക്കല കേലഭാമ്പസ,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
ഭവെന  ലവെദബതതീകേരണലാം,  മരണവപട  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ  വചേലവെസ  വെഹനിക്കല  എന്നതീ  പദതനികേള  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപസ
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 
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കകേരള  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  തതീരകദശവത്ത
വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വെനികേസനലാം  വെര്ദനിപനിക്കല,  തതീരകദശ
വെനിദലഭാലയങ്ങളനില  സഭാര്ടസ  കഭാസ്റൂലാം,  തതീരകദശവത്ത  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുവട
അടനിസഭാന സനൗകേരലലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്ന പദതനി,  ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം, തതീരപ്രകദശത്തസ അങ്കേണവെഭാടനികേള, ലലബറനികേള എന്നനിവെ ഒരുക്കലുലാം
സനൗകേരലലാം  വമചവപടുത്തലുലാം,  കുടനിവവെള  പദതനികേള,  തതീരകദശവത്ത  സ്കൂളുകേളനില
പഠനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ  കേഭായനികേ  സനൗകേരലവലാം  കേളനിസലവലാം
ഏര്വപടുതന്ന പദതനി,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട മക്കള പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളനിവല
അടുക്കളപ്പുര നവെതീകേരണ പദതനി തുടങ്ങനി വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  വെനനിതകേളുവട  ജേതീവെനിത  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം
അവെവര സസയലാംപരലഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലഘുസലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനവത്ത തതീരകദശ ജേനിലകേളനിലുലാം  ഉളനഭാടന  ജേനിലകേളനിലുമഭായനി  തതീരലമത്രനി
എന്ന  ജേതീവെകനഭാപഭാധനി  പദതനിയലാം  പസസ  ടു  മുതല  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടനിയനിട്ടുള
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളനിവല വെനനിതകേളക്കസ സഭാകങ്കേതനികേ ലവെദഗ്ദ്ധലത്തനില
ഊന്നല  നലകേനി   വതഭാഴനില  കനടുന്നതനിനസ  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട
തതീരലനപുണല പദതനിയലാം സഭാഫസ മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  

മതലവഫഡസ  മുകഖന  മവണ്ണണ്ണ  സബ്സനിഡനി,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ
പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പഭാ  പദതനി,  എന.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയ
സലാംകയഭാജേനിത മതലവെനികേസന പദതനി, കലഭാണ്  ഡനിസ്ട്രേസസ റനിലതീഫസ സതീലാം, ഉത്പഭാദന
കബഭാണസസ  പദതനി,  നഭാടന  വെളങ്ങളുവട  യനവെത്കേരണലാം,  മതലവഫഡസ
ഉപകേരണ സുരക്ഷ പദതനി, ബഭാങ്കേസ വെഭായ്പയ്ക്കുള സബ്സനിഡനി, അപകേട ഇനഷസറനസസ
പദതനി,  വെലകേളക്കുള  സബ്സനിഡനി,  ഫനിഷസ  മഭാര്ട്ടുകേള  തുടങ്ങനിയ  വെനിവെനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമത്തനിനഭായനി മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡസ ഫനിഷറതീസസ വെകുപനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവടയലാം കബഭാര് ഡസ  മുകഖന കനരനിട്ടുലാം
വെനിവെനിധ  പദതനികേളനിലൂവട  ആനുകൂലലങ്ങള  നലകേനിവെരുന.  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള
ഗ്രൂപസ ഇനഷസറനസസ പദതനി,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമ്പത്തനികേ തഭാങ്ങല പദതനി,
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി/അനുബനവത്തഭാഴനിലഭാളനി/ വെനിധവെ വപനഷന വെനിതരണ പദതനി
തുടങ്ങനിയ പദതനികേള ഫതീഷറതീസസ വെകുപനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവടയലാം കബഭാര്ഡസ
കനരനിട്ടുലാം ആനുകൂലലങ്ങള മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ നലകേനിവെരുന. 

(സനി)  മതലകമഖലയനില  അനുവെദനിചനിട്ടുള  വെനിവെനിധ  ആനുകൂലലങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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അനധനികൃത നനിലലാംനനികേത്തല തടയന്നതനിനസ നടപടനി

30 (*270) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷസ :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  അനധനികൃത
നനിലലാംനനികേത്തല  തടയന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസതീകേരനിചനിട്ടുള
വതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃത  നനിലലാംനനികേത്തല  തടയന്നതനിനസ  ജേനിലഭാ,  തഭാലൂക്കസ
തലങ്ങളനില സസഭാഡുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരമുള വെയല നനികേത്തല പൂര്ണ്ണമഭായനി അവെസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനസ
വപഭാതുജേനപനിന്തുണ ലഭലമഭാക്കഭാന എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  നനികേത്തനിയ  വെയലുകേള  പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : 

(എ)  അനധനികൃത  നനിലലാംനനികേത്തല  തടയന്നതനിനഭായനി  2008-വല  കകേരള
വനലവെയല  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  വസക്ഷന  7,12,13,18,19,20,22
എന്നനിവെ പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  അനധനികൃത  നനിലലാംനനികേത്തല  തടയന്നതനിനഭായനി  ജേനിലഭാ/തഭാലൂക്കസ
തലത്തനില പ്രകതലകേ സസഭാഡുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ. 

(സനി)  വെയല  നനികേത്തല  തടയന്നതനിനസ  പ്രതലക്ഷമഭായ  വപഭാതുജേന
പനിന്തുണകയഭാവടയള  നടപടനികേള  2008-വല  നനിയമത്തനില  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നനില.
എന്നഭാല  വസക്ഷന  5-ല  നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനിയനില  വനലകേര്ഷകേരുവട
3  പ്രതനിനനിധനികേവള  ഉള വപടുത്തഭാന  വെലവെസ  വചേയ്തനിട്ടുളതുലാം  അപ്രകേഭാരമുള
സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതുമഭാണസ.  കൂടഭാവത  വസക്ഷന  9(2)
പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള ജേനിലഭാതല അധനികൃത സമനിതനിയനിലുലാം ബനവപട ജേനിലഭാ
കേളക്ടര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം വചേയ്യുന്ന 3 വനലകേര്ഷകേര് അലാംഗങ്ങളഭാണസ. 

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി നനികേത്തനിയ വെയലുകേള പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനസ ടനി
നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന  13  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

കറഭാഡുകേളനിവല അപകേടഭാവെസ ഇലഭാതഭാക്കഭാന നടപടനി

1  (2570)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിവലയലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തസ

കറഭാഡുകേളുവട  ഓരങ്ങളനികലയലാം  കുഴനികേളനില/എഡ്ജുകേളനില  വെതീണസ  ഇരുചേക്ര

വെഭാഹനയഭാത്രക്കഭാരുലാം  മറ്റുലാം  അപകേടത്തനിലവപടുന്നതുലാം  മരണവപടുന്നതുലാം

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  പഭാതകയഭാരങ്ങള  ടഭാര്  വചേയ്യുന്നകതഭാവടഭാപലാം

എഡ്ജുകേൾ/കുഴനികേള  കൂടനി  മണ്ണനിടസ  കറഭാഡസ  നനിരപഭാക്കനി  അപകേടഭാവെസ

ഇലഭാതഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവെനില പല സലങ്ങളനിലുലാം കറഭാഡുകേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം ടഭാര് വചേയ്യുന്നതസ

മൂലലാം  കേഭാലനട  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ  സഞരനിക്കഭാനുളള  സലലാം  ഇലഭാതഭാകുന്നതനിനഭാല

ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേള  ടഭാര്  വചേയ്യുകമ്പഭാള  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുളള  പഭാതകൂടനി

അടയഭാളവപടുത്തഭാനുലാം  അവലങ്കേനില  ലടല  പഭാകേനി  പ്രകതലകേലാം  തനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  കറഭാഡുകേളുവട  ഓരങ്ങളനില/

എഡ്ജുകേളനില  വെതീണസ  ഇരുചേക്ര  വെഭാഹന  യഭാത്രക്കഭാരുലാം  മറ്റുലാം  അപകേടത്തനില

വപടുന്നതസ ശദയനിലപടനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഓരങ്ങള ടഭാര് വചേയ്യുന്നകതഭാവടഭാപലാം എ ഡ്ജുകേള/കുഴനികേളകൂടനി

മണ്ണനിടസ  കറഭാഡസ  നനിരപഭാക്കഭാറുണസ.  മഴമൂലലാം  കറഭാഡസ  എഡ്ജേനിലുള  മണ്ണസ

ഒലനിച്ചുകപഭാകേഭാറുണസ.   ഇതസ  മണ്ണനിടസ  നനിരപഭാക്കനി  അപകേടഭാവെസ  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. തുടര്നലാം ഇത്തരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

(സനി) പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളനില സലത്തനിവന്റെയലാം ഫണനിവന്റെയലാം

ലഭലതയനുസരനിചസ  കേഭാലനട  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള  ഫുഡ്പഭാതകൂടനി  നനിര്മ്മേനിച്ചു

വെരുനണസ. വെതീതനി കൂടുതലഭായനി ടഭാര് വചേയ്യുന്ന ഭഭാഗത്തസ വെഭാഹനങ്ങളക്കുള കേഭാകരലജേസ

കവെ എഡ്ജേസ ലലന വെരചസ വെലകമഭാക്കുനണസ. 
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വെടവെന്നൂര്, ചൂളക്കടവെസ  പഭാലങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2  (2571)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതു
മരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  വെടവെന്നൂര്  പഭാലലാം  (ലപ്രസസ  നമ്പര്
2017/3799)  പണനിക്കസ  ഭരണഭാനുമതനിയഭായള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതുവെവര
ആവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചൂളക്കടവെസ  പഭാലലാം  (ഡനി  1  4059/ബനിഡ്ജേസ/12)  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതുവെവരയഭാവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വെടവെന്നൂര്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
5 കകേഭാടനി രൂപയവട എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  ചൂളക്കടവെസ  പഭാലത്തനിവന്റെ  ഇനവവെസനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  151.92
മതീറര്  നതീളത്തനിലുള  പഭാലലാം  ഡനിലസന  വചേയ്തനിരുന.  എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുഴ കദശതീയ ജേലപഭാതയവട ഭഭാഗമഭാവണന്നസ ഇനലഭാന്റെസ
നഭാവെനികഗഷന  അറനിയനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇനലഭാന്റെസ  നഭാവെനികഗഷന
 ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരമുള  തഭാലക്കഭാലനികേ  ഡനിലസന  ഡ്രെനികേസ
കബഭാര്ഡസ  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുവന്നങ്കേനിലുലാം  നനിലവെനിലുള  സല  പരനിമനിതനിമൂലലാം
ഡനിലസന  ലസറനില  അനുകയഭാജേലമഭായനിരുന്നനില.  എന്നഭാല  ഇകപഭാള  ഇനലഭാന്റെസ
നഭാവെനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിവന്റെ  പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  പഭാലത്തനിവന്റെ
വവെര്ടനിക്കല  കനിയറനസസ  6.00  മതീററഭാക്കനി  കുറചനിട്ടുണസ.  ആയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില   ഡ്രെനികേസ  കബഭാര്ഡസ  പഭാലത്തനിവന്റെ  പുതുക്കനിയ  ഡനിലസന
തയഭാറഭാക്കനിവെരുനണസ.  ഡനിലസന  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  വെനിശദമഭായ  എസനികമറസ
തയഭാറഭാക്കനിയഭാല  മഭാത്രകമ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള. 

കറഭാഡുകേളുവട വമയനിന്റെനനസനിനസ  പുതനിയ വെനിഭഭാഗലാം

3  (2572)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കറഭാഡുകേളുവട  അറകുറപണനിക്കുകവെണനി  പുതനിയ  ചേതീഫസ
എഞനിനതീയവറ  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇനൗ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ  ഘടന  എന്തെഭാണസ;
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഇലഭാതനിരുന്ന  സമയത്തസ  കകേരളത്തനിവല
കറഭാഡുകേളുവട കുഴനികേള അടയ്ക്കുന്നതനിനസ പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി കറഭാഡ്സസ വെനിഭഭാഗലാം ജേഭാഗത
കേഭാണനിചനിരുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;പുതനിയ സലാംവെനിധഭാനലാം ഒഴനിവെഭാക്കനി പഴയ
സലാംവെനിധഭാനലാം തുടരുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വമയനിന്റെനനസസ  വെനിഭഭാഗത്തനില  എത്ര ഉകദലഭാഗസവര നനിയമനിചനിട്ടുണസ;
ഇതസ വെവര എത്ര തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണസ. ഘടന തയഭാറഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഇലഭാതനിരുന്ന  സമയത്തസ  കകേരളത്തനിവല
കറഭാഡുകേളുവട കുഴനികേള അടയ്ക്കുന്നതനിനസ  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡ്സസ വെനിഭഭാഗലാം ജേഭാഗത
കേഭാണനിചനിരുന. എന്നഭാല കറഭാഡസ പരനിപഭാലന നയത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഭാഡുകേളുവട
അറകുറപണനികേളക്കസ  കൂടുതല  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ പുതുതഭായനി ചേതീഫസ എഞനിനതീയവറ നനിയമനിചതസ.  പുതനിയ
സലാംവെനിധഭാനലാം ഒഴനിവെഭാക്കനി പഴയ സലാംവെനിധഭാനലാം തുടരുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. 

(സനി)  വമയനിന്റെനനസസ  വെനിഭഭാഗത്തനില  ചേതീഫസ  എഞനിനതീയവറ  നനിയമനിചനിട്ടുണസ.
29-6-2017-ല  രൂപതീകേരനിച  വമയനിന്റെനനസസ  വെനിഭഭാഗത്തനിനസ  തുകേവയഭാനലാം
അനുവെദനിചനിടനില. 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ മണ്ഡലത്തനിവല വചേര്ക്കള ടനൗണനില നടത്തനിയ വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

4 (2573)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ.-യവട ആസനിവെനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ  കേഭാസര്കഗഭാഡസ
മണ്ഡലത്തനിവല വചേര്ക്കള ടനൗണനില നടത്തനിയ വെനികേസന പ്രവൃത്തനിയവട ഭഭാഗമഭായനി
നനിര്മ്മേനിച സര്ക്കനിള ഉചേനിതമലഭാത്തതുലാം അശഭാസതീയമഭാവമഭായ നനിര്മ്മേഭാണമഭാവണന്നസ
കബഭാദലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  എത്ര  പരഭാതനികേള  കേനിടനിയനിട്ടുവണനലാം
ആവരലഭാമഭാണസ പരഭാതനിക്കഭാവരനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനികേളനില കേഴമ്പുവണങ്കേനില പ്രസ്തുത പരഭാതനികേളനികന്മേല സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എന്തെഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  മുകേളനില പറഞ സര്ക്കനിളനില അശഭാസതീയത ഉവണന്നസ കനരനിടസ കേണ്ടു
കബഭാധലമഭായതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പ്രസ്തുത സര്ക്കനിള ഉടന വപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുവമന്നസ
കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ഒരു  വപഭാതു  കയഭാഗത്തനില  മനനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിൽ ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സര്ക്കനിള  വപഭാളനിച്ചു  മഭാറ്റുകേയഭാവണങ്കേനില  അതസ  മൂലമുണഭാകുന്ന  നഷ്ടലാം
ആരനില നനിന്നസ ഇനൗടഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;

(എഫസ)  സര്ക്കനിള  ഡനിവവസന  വചേയ്തവെര്ക്കുലാം  അവെധഭാനതയലാം
കേഭാഴ്ചപഭാടുമനിലഭാവത  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  വചേയഭാന  സഭാഹചേരലവമഭാരുക്കനിയ
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുവമതനിവര  എന്തെസ  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജേനിലയനില  വചേര്ക്കള  ജേലാംഗ്ഷനനില  നനിര്മ്മേനിച
ടഭാഫനികേസ  ഐലന്റെസ,  റനൗണസ  എബനൗടസ   ഡനിലവെഡര്  തുടങ്ങനിയവെയവട
രൂപകേല്പനയനുസരനിചസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ണ്ണമഭാകേഭാത്തതുലാം  ലഡ്രെവെര്മഭാര്  ഇത്തരലാം
ജേലാംഗ്ഷനനില  പഭാലനികക്കണ  ടഭാഫനികേസ  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാവത  യഭാത്ര
വചേയ്യുന്നതുലാംവകേഭാണ്ടുള  ആശയക്കുഴപലാം  കേഭാരണലാം  അപകേടലാം  സലാംഭവെനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ. 

(ബനി&സനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബനവപടസ  നടക്കുന്ന
അകനസഷണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവൃത്തനിയവട  ഫയല  വെനിജേനിലനസനിവന്റെ
ലകേവെശമഭാണസ.  ഫയല വെനിജേനിലനസനിനസ ലകേമഭാറനിയകശഷലാം ഇതുമഭായനി ബനവപടസ
ഇന്തെലന യൂണനിയന മുസതീലാം ലതീഗസ  (വചേര്ക്കള വെഭാര്ഡസ കേമ്മേനിറനി),  വചേര്ക്കള വെനികേസന
സമനിതനി  എന്നനിവെര്  പരഭാതനി  സമര് പനിചനിട്ടുണസ.  പരഭാതനികേളുവട  അടനിസഭാനത്തനില
സര്ക്കനിളനിനുകവെണ മഭാറങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനസ  സലലാം സര്കവ്വ വചേയ്തസ കറഭാഡസ
കസഫനി വസലനിനസ നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സര്ക്കനിള  വപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനസ  ഉത്തരവെസ  നലകുകേയലാം  ഈ
പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബനവപട  അസനിസന്റെസ  എഞനിനതീയവറ  ഉത്തരകമഖലയസ
പുറകത്തയസ സലലാം മഭാറ്റുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഇതുമഭായനി ബനവപട വെനിജേനിലനസനിവന്റെ
അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടസ  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള. 

(ഇ)  പനി.ഡബബ.ഡനി.  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാവത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ
ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായവെരനിലനനിന്നസ തുകേ ഈടഭാക്കുന്നതഭാണസ. 

(എഫസ) ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 
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വകേ.എസസ.ടനി .പനി. രണഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനികേള

5  (2574)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയവട  365  കേനികലഭാമതീറര്  കസറസ

ലഹകവെ ഉദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  കവെഗത കപഭാവരന്നസ  കവെളഡസ  ബഭാങ്കേസ  മനിഷന

അഭനിപ്രഭായലാം കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി  രണഭാലാം  ഘട  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നകത്തക്കസ

പൂര്ത്തനിയഭാകുവമന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേ  ബഭാങ്കേനിലനനിനലാം  വെഭായ്പ  തുകേ  സമയബനനിതമഭായനി

പനിന വെലനിക്കഭാത്തതുവകേഭാണസ  പദതനികേളുവട  നടത്തനിപസ  വമവലകപഭാക്കഭാവണന്നസ

കലഭാകേബഭാങ്കേസ  പരഭാമര്ശനിചനിരുന.  എന്നഭാല നഭാളനിതുവെവര തുടങ്ങനിവെച പ്രവൃത്തനികേള

(2016-17-ല  തുടങ്ങനിയ  മൂന്നസ  പ്രവൃത്തനികേള  ഒഴനിചസ)  എലഭാലാംതവന്ന  അവെസഭാന

ഘടത്തനിലഭാണസ.  ഈ  വെര്ഷലാം  അവെസഭാനകത്തഭാവട  ഇവെ  പൂര് ത്തനിയഭാകുവമന്നസ

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ഈ പദതനിയനില ഉള വപട പുനലൂര്-വപഭാനകുന്നലാം കറഭാഡസ വപഭാതു-

സസകേഭാരല പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ.  എന്നഭാല

ഇതനിനുള  ആദല  ദര്ഘഭാസനില  മതനിയഭായ  രതീതനിയനില  പ്രതനികേരണലാം

ഇലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  വെതീണ്ടുലാം  പ്രതീ  കേസഭാളനിഫനികക്കഷന  ദര്ഘഭാസസ  വചേയ്യുകേയലാം

കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെയലാം സനിയറനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനിയവടയലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുകേയലാം വചേയ്തു.

ഇതനിവന്റെ  അടുത്ത  നടപടനിയഭായ  വതരവഞടുത്ത  കേരഭാറുകേഭാരനിലനനിനലാം  ആനസറനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  RFP  പ്രമഭാണങ്ങള  കലഭാകേബഭാങ്കേസ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

അയച്ചുവകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  രണഭാലാംഘടത്തനിലുളവപട  വപഭാനകുന്നലാം-വതഭാടുപുഴ

കറഭാഡസ,  വപരനിമ്പനിലഭാവെസ-വപരനിന്തെലമണ്ണ കറഭാഡനിവന്റെ  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കല എന്നതീ

പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ.  മറസ  കറഭാഡസ  പ്രവൃത്തനികേളുവട   പൂര്ത്തതീകേരണ

കേഭാലഭാവെധനി തഭാവഴ കചേര്ക്കുന. 
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1 കേഭാസര്കഗഭാഡസ-കേഭാഞങ്ങഭാടസ  കറഭാഡസ  പനിലഭാത്തറ-
പഭാപനിനനികശ്ശേരനി കറഭാഡസ 

ഡനിസലാംബര് 2017

2 വചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര് കറഭാഡസ   നവെലാംബര് 2017

3 ഏറ്റുമഭാനൂര്- മൂവെഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡസ ഒകക്ടഭാബര് 2017

4 തനിരുവെല ലബപഭാസസ ഡനിസലാംബര്  2018

5 തലകശ്ശേരനി-കേളകറഭാഡസ  ജൂണ്  2018

6 കേളകറഭാഡസ-വെളവപഭാറ കറഭാഡസ വസപ്റലാംബര് 2018

പ്രസ്തുത പദതനിയനിലവപടുത്തനിയനിട്ടുള പുനലൂര്-വപഭാനകുന്നലാം കറഭാഡസ പ്രവൃത്തനി
വപഭാതു-സസകേഭാരല  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള  വടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന. കേഴക്കൂടലാം-അടൂര് മഭാതൃകേഭാ കറഭാഡസ സുരക്ഷഭാപദതനിയവട
പണനി ആരലാംഭനിച്ചു. 2018 ഏപ്രനിലനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതസ. 

വകേ.എസസ.ടനി .പനി. പ്രവൃത്തനികേള സലാംബനനിച അകനസഷണലാം 

6 (2575)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  പ്രവൃത്തനികേളുവട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുളള
കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റെയലാം  അധനികേ  വചേലവെനിവന്റെയലാം  കേഭാരണങ്ങള  സലാംബനനിച
സമഗമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തഭാന എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  കേണ്സളടനമഭാവര  നനിശയനി
ക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവെനില  കേണ്സളടന
മഭാരുവണങ്കേനില അവെരുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-II  പദതനിയനില  പല  അപഭാകേതകേളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
വെലതനിയഭാനങ്ങളുലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  എങ്കേനിലുലാം വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-IV  പഭാകക്കജേനിലവപട
(വചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  കറഭാഡസ)  നതീലനിമലാംഗലലാം  പഭാലത്തനില  വചേറനിയ  വെനിളല
കേവണത്തനിയതനിവനതടര്ന്നസ  കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചസ ഒരു  സസതന
ഏജേനസനിവയവക്കഭാണസ  വടകനിക്കല  ഇവെഭാലബകവെഷന  നടതകേയലാം  റനികപഭാര്ടസ
സമര്പനിക്കുകേയമുണഭായനി.  എന്നഭാല  ഈ  റനികപഭാര്ടസ  തൃപ്തനികേരമല  എന്ന
കേഭാരണത്തഭാല  വെതീണ്ടുലാം  മവറഭാരു  സസതന  ഏജേനസനിവയവക്കഭാണസ  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം അതനിനുള തുടര്നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയമഭാണസ. 
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തനിരുവെല ലബപഭാസനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില ഡനി.പനി.ആര്.-ല ഉണഭായ ചേനില
സഭാകങ്കേതനികേ  തകേരഭാറുകേള  കേഭാരണലാം  ഡനിലസനനില  ചേനില  മഭാറങ്ങള  കവെണനിവെന.
ആയതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ  അധനികേ  വചേലവെസ  കവെണനി
വെരുന്നതനിനഭാല   റനിലവെസ്ഡസ  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനി  സനിയറനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനി
വെനിശദമഭായ  ചേര്ചയസ  വെചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  വപഭാനകുന്നലാം-വതഭാടുപുഴ  കറഭാഡനില
അലാംഗതീകേരനിച ഡനി.പനി.ആര്.-ലനനിനലാം നനിലവെനിലുള ലസറസ കേണതീഷന അനുസരനിചസ
പഭാറവപഭാടനിക്കുന്ന  കേസഭാണനിറനി  അധനികേമഭായനി  വചേകയണനിവെന.  അതനിനഭാല
അലാംഗതീകേരനിച  കേരഭാര്  തുകേയനില  25%  വെര്ദനവലാം  ഉണഭായനി.  ബഭാക്കനി  എലഭാ
പദതനികേളുലാം  അലാംഗതീകേരനിച  കേരഭാര്  തുകേയ്ക്കുളനിലതവന്ന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന.  കലഭാകേബഭാങ്കുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചസ  ഒരു
സമഗഭാകനസഷണലാം വെനിശസഭാസമുള ഏജേനസനിവയവക്കഭാണസ നടത്തഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന.  

(ബനി)  കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെ  Procurement  Procedure  അനുസരനിചഭാണസ
വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-ക്കസ  ആവെശലമഭായ  കേണ്സളടനകേവള  വതരവഞടുക്കുന്നതസ.
Quality and Cost Based Selection (QCBS), Quality Based Selection (QBS),
Least  Cost  Selection  (LCS),  Selection  based  on  the  Consultant
Qualification  (CQS),  Single  Source  Selection  (SSS),  Fixed  Budget
Selection  മുതലഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ  അവെലലാംബനിക്കുന്നതസ.  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം
മുകേളനില പറഞ ഏതസ മഭാര്ഗ്ഗലാം സസതീകേരനിക്കണവമന്നതസ അതനിനസ വചേലവെഭാകുന്ന തുകേ,
അതനിനസ  കവെണനിവെരുന്ന  ഗണനനിലവെഭാരലാം  എന്നനിവെ  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ.  ഒരു
കേണ്സളടന്റെനിവന  വതരവഞടുക്കുന്നതനിവന്റെ  മുഖലമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ആ
സഭാപനത്തനിവന്റെ  രൂപകരഖ,  അനുകയഭാജേലമഭായ  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയലാം,
അനുകയഭാജേലമഭായ  ഉകദലഭാഗസ  സഞയലാം  എന്നനിവെവയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ.
നനിലവെനിലുള കേണ്സളടനമഭാരുവട വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഠഭാണ-ചേന്തെക്കുന്നസ കറഭാഡനിവന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

7 (2576)  വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിഞഭാലക്കുട  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഠഭാണ-ചേന്തെക്കുന്നസ
കറഭാഡനിവനറ പുനരുദഭാരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏവറടുക്കുകമ്പഭാള കറഭാഡനിവന്റെ വെതീതനി
17 മതീററനില നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതസ

ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഠഭാണ-ചേന്തെക്കുന്നസ  കറഭാഡസ  14  മതീറര്  വെതീതനിയനില

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 11-2-2014-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 209/2014/വപഭാ.മ.വെ.

പ്രകേഭാരലാം 300 ലക്ഷലാം രൂപയസ ഭരണഭാനുമതനിയലാം പ്രകതലകേഭാനുമതനിയലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

17  മതീറര് വെതീതനിയനില നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ പുതുക്കനിയ എസനികമറസ  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ

മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

പഴയ മടഭാകഞരനി കകേഭാടതനി വകേടനിടത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

8 (2577)  ശതീ  .    കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഴയ  മടഭാകഞരനി  കകേഭാടതനി  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  ജേതീര്ണ്ണഭാവെസ

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ആഭലന്തെര വെകുപസ  18-9-2015-ല  570  ലക്ഷലാം രൂപയസ  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിരുന്നതുലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിചകപഭാള ആര്ക്കനികയഭാളജേനിക്കല സര്വവ്വ കസഭാപസ വമകമ്മേഭാ നലകേനിയതനിവന

തുടര്ന്നസ നനിര്ത്തനിവവെചതുമഭായ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിവല

തടസ്സലാം എവന്തെന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കസ  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുവമന്നസ

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ. 
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(ബനി&സനി)  ആര്ക്കനികയഭാളജേനിക്കല സര്കവ്വ ഓഫസ ഇനഡല നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള

മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടതവെഭാന

സഭാധനിക്കുകേയള.  ആയതനികലയസ  ആവെശലമഭായ  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന

ആര് ക്കനികയഭാളജേനിക്കല  സര്കവ്വ  ഓഫസ  ഇനഡലകയഭാടസ  അഭലര്തനിചനിട്ടുവണങ്കേനിലുലാം

നഭാളനിതുവെവര  ലഭലമഭായനിടനില.  അനുവെഭാദലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ. 

കറഭാഡസ  വെനികേസനത്തനിനസ ഏറ്റുമഭാനൂര് ക്രനിസ്തുരഭാജേ പളനിയവട ഭൂമനി

ഏവറടുത്തതനിനസ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

9  (2578)  ശതീ  .    കമഭാനസസ  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.സനി.  കറഭാഡസ  വെനികേസനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏറ്റുമഭാനൂര്  ക്രനിസ്തുരഭാജേ

പളനിയവട  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തതനിനസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങ്കേനില കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപസ ഫയല നമ്പര്  687527/ഡനി2/2016  പ്രകേഭാരലാം

പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം  എസസ.എല.ഇ.സനി.-യവട  പരനിഗണനയസ  വെചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു

സലാംബനനിചസ  ഉത്തരവെസ  ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  കകേഭാടയലാം  ജേനിലഭാകേലക്ടര്  വെനിശദമഭായ

പ്രകപഭാസല സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനിൽ ആയതനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫയല  ഇകപഭാൾ  ആരുവട  പരനിഗണനയനിലഭാവണന്നസ

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ബനവപട ഫയല നമ്പര് കൂടനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  46  മതീറര്  സസയര്  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തതനിനസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ

നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ബഭാക്കനി  9  മതീറര്  സസയര്  സലലാം

ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസല  എസസ.എല.ഇ.സനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

2-2-2017-ല കകേഭാടയലാം  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര് റവെനബ  വെകുപനിനസ  സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.

(പകേര്പസ  അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന)  എന്നഭാല  ഈ  വെനിഷയലാം  സലാംബനനിചസ,

സനിവെനില കകേസസ നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാല അതനിവന്റെ വെനിധനിനലഭായലാം വെന്നതനിനുകശഷലാം

തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവമന്നസ റവെനബ വെകുപസ അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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പ്രസ്തുത ഫയല (PWD/D2/160/2016-PWD) ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

ടസനി  സനിവെനില  സബടസ  ഫയല  വചേയ്തതുവകേഭാണസ  കകേഭാടതനി  വെനിധനി  വെന്നതനിനു

കശഷലാം  മഭാത്രകമ  അനന്തെര  നടപടനി  ഉണഭാവൂ  എന്നസ  ഗവെണ്വമന്റെനില  നനിനലാം

വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-ക്കസ അറനിയനിപസ നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവെനിള കദശതീയപഭാതയസ ഭൂമനി ഏവറടുക്കല

10  (2579)  ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവെനിള കദശതീയപഭാതയസ  പ്രഭാവെചമ്പലലാം മുതല വെഴനിമുക്കസ

വെവരയള  ഭഭാഗത്തസ  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ

എന്നറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെഴനിമുക്കസ മുതല കേളനിയനിക്കഭാവെനിള വെവരയള ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതുമഭായനി

ബനവപടസ  നടപടനി  ആരലാംഭനിക്കഭാൻ  കേഴനികഞഭാ  ;  പ്രസ്തുത  സലത്തനിവന്റെ

ഡനിലസനനിലാംഗസ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രഭാവെചമ്പലലാം  മുതല  വെഴനിമുക്കസ  വെവരയള  കദശതീയപഭാതയവട  വെതീതനി

കൂട്ടുന്നതനിനസ  വടനഡര്  നടപടനി  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയവമന്നസ

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവെനിള  കദശതീയപഭാതയനില  കേടകേള  നടത്തനി

ഉപജേതീവെനലാം  നടത്തനിയനിരുന്നവെര്ക്കുലാം,  അവെനിവട  പണനി  വചേയ്തനിരുന്ന

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങ്കേനില 2017-ല തവന്ന

നലകേഭാന കേഴനിയകമഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

(എ)  കദശതീയപഭാത-47  വല  കേരമന  മുതല  കേളനിയനിക്കഭാവെനിള  വെവരയള

കറഭാഡസ  വെതീതനികൂടനി  നഭാലുവെരനിപഭാതയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം

രണഭാലാം റതീചഭായ പ്രഭാവെചമ്പലലാം മുതല വെഴനിമുക്കസ വെവരയള 6.5 കേനി. മതീ. ഭഭാഗവത്ത ഭൂമനി

ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ  ആദലവത്ത  5  കേനി.മതീററനിനസ  266.87  കകേഭാടനി  രൂപയവടയലാം

കശഷനിക്കുന്ന  1.5  കേനി.  മതീററനിനസ  98.10  കകേഭാടനി  രൂപയവടയലാം  ഭരണഭാനുമതനി
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നലകേനിയനിട്ടുണസ. പ്രഭാവെചമ്പലലാം മുതല ബഭാലരഭാമപുരലാം വെവരയള 5 കേനി.മതീ.  ഭഭാഗവത്ത

സലലാം  ഏവറടുക്കല  നടപടനികേള  95  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ആഗസസ  31-നകേലാം  ടനി  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവമന്നസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ബഭാലരഭാമപുരലാം മുതല വെഴനിമുക്കസ വെവരയള 1.5 കേനി.മതീ.  ഭഭാഗവത്ത സലകമവറടുക്കല

പുതനിയ  RFCTLARR  2013  ലഭാന്റെസ  അകേസനിസനിഷന  ആക്ടസ  പ്രകേഭാരലാം

ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനി  റവെനബ വെകുപസ സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവെനിള  നഭാലുവെരനിപഭാത  വെനികേസനത്തനിവന്റെ  രണഭാലാം

ഘടമഭായ വെഴനിമുക്കസ മുതല കേളനിയനിക്കഭാവെനിള വെവരയള ഭഭാഗവത്ത വെനികേസനത്തനിനഭായനി

വെനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  കപ്രഭാജേക്ടസ  പ്രനിപകറഷന  വെനിഭഭാഗലാം

തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ

മഭാത്രകമ ഭൂമനി ഏവറടുക്കല നടപടനി  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള. 

(സനി)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവെനിള  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം  രണഭാലാം  റതീചഭായ  പ്രഭാവെചമ്പലലാം

മുതല വെഴനിമുക്കസ വെവരയള 6.5 കേനി.മതീ.  ഭഭാഗത്തനിവന്റെ വെനികേസനത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി

മുകഖന  153  കകേഭാടനി  രൂപയസ  18-11-2016-ല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.

പ്രഭാവെചമ്പലലാം  മുതല  ബഭാലരഭാമപുരലാം  വെവരയള  5  കേനി.  മതീ.  ഭഭാഗവത്ത  ഭൂമനി

ഏവറടുക്കല  നടപടനികേള  ആഗസസ  31-നകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുവമന്നസ

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. കശഷനിക്കുന്ന ബഭാലരഭാമപുരലാം മുതല വെഴനിമുക്കസ വെവരയള 1.5 കേനി.മതീ.

ഭഭാഗവത്ത സലലാം ഏവറടുപസ   പുതനിയ  RFCTLARR 2013  അകേസനിസനിഷന ആക്ടസ

പ്രകേഭാരമഭാണസ  നടകത്തണതസ.  പദതനി നടത്തനിപനിലുള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവെഭാക്കഭാന

ലഭാന്റെസ  അകേസനിസനിഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പ്രഭാവെചമ്പലലാം  മുതല

ബഭാലരഭാമപുരലാം വെവരയള 5 കേനി.മതീ. ഭഭാഗലാം ആദലഘടമഭായനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള

അടനിയന്തെര നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവെനിള  കറഭാഡസ  വെനികേസനവമഭായനി  ബനവപടസ

ഒഴനിപനിക്കവപടുന്ന കേട നടത്തനിയനിരുന്നവെര്ക്കുലാം വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം 15-11-2011-വല

ഉത്തരവെസ നമ്പര് ജേനി.ഒ. (എലാം.എസസ.) 419/2011 ആര്.ഡനി. പ്രകേഭാരമുള പുനരധനിവെഭാസ

പഭാകക്കജേസ അനുസരനിചസ ആനുകൂലലങ്ങള നലകേനിവെരുന.  ആയതസ ഈ വെര്ഷലാംതവന്ന

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവവമന്നസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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മഭാതൃകേഭാ കറഭാഡസ-സുരക്ഷഭാ കറഭാഡസ പദതനി

11 (2580) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ :
ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  'മഭാതൃകേ  കറഭാഡസ-സുരക്ഷഭാ  കറഭാഡസ'  പദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയവട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ
വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചസ  കറഭാഡുകേളനില  എവന്തെലഭാലാം  സുരക്ഷഭാ
ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണസ വെരുത്തനിയനിട്ടുളതസ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  സലാംസഭാനവത്ത  കൂടുതല  കറഭാഡുകേളനില  പദതനി  വെലഭാപനിപനിക്കുകമഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-II  പദതനിയനില  ഉളവപട  കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ നനിര്വ്വഹണത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മഭാതൃകേ  കറഭാഡസ-  സുരക്ഷഭാ  കറഭാഡസ  പദതനി  2016  ഡനിസലാംബറനില
ആരലാംഭനിച്ചു. പ്രസ്തുത പദതനിയവട പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവെധനി 2018 ഏപ്രനില ആണസ.
കറഭാ ഡനിവന്റെ  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കല  ഉളവപട  കറഭാഡസ  സുരക്ഷയസ  ഊന്നല
നലകേനിയഭാണസ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ.   ഇതനിവന്റെ  ആദല  പടനിയഭായനി  കേഴക്കൂടലാം
മുതല  അടൂര്  വെവരയള  80  കേനി.മതീ.  കറഭാ ഡസ  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  കറഭാഡനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനുലാം  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം  ഊന്നല  നലകേനിവക്കഭാണസ
ഏറവലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  രതീതനിയനില  മഭാതൃകേ  സുരക്ഷഭാ  പഭാതയഭായനി
വെനികേസനിപനിക്കുകേയഭാണസ പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം. കറഭാഡസ സുരക്ഷയവട ഭഭാഗമഭായനി കറഭാഡനിവന്റെ
അടനിസഭാന  വെനികേസനലാം,  അപകേടരഹനിതമഭായ  പഭാത  ഒരുക്കലനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായള
സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  ഇരുചേക്ര  വെഭാഹനക്കഭാര്,
കേഭാലനടക്കഭാര്,  ലസക്കനിള  സവെഭാരനിക്കഭാര്  എന്നനിവെരുവട  കബഭാധവെത്കേരണലാം,
നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനികേളുവട  കമഭാഡലണകസഷന,  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനലാം,
സഭാമൂഹനികേ കബഭാധവെത്കേരണലാം എന്നനിവെയഭാണസ മറസ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള. 
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(സനി)  ഈ പദതനിയനില ഉളവപടുന്ന കേഴക്കൂടലാം-അടൂര് കറഭാഡനില  65  കേനി.മതീ.
ദൂരലാം  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കല,  പ്രധഭാന  ജേലാംഗ്ഷനുകേളുവട  വെനികേസനലാം,  ചേടയമലാംഗലലാം
പഭാലത്തനിവന്റെ വെതീതനികൂടല, കറഭാഡസ സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങളഭായ കറഭാഡസ മഭാര്ക്കനിലാംഗസ,
ദനിശ  സൂചേനഭാ  കബഭാര്ഡുകേള,  കവെഗത  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള,
നടപഭാതകേള,  ലകേവെരനികേള,  മതീഡനിയനുകേള  എന്നനിവെയലാം  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
കൂടഭാവത  ആകരഭാഗല  വെകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചസ  അപകേടത്തനിലവപടുന്നവെവര
ചേനികേനിതനിക്കുന്നതനിനഭായനി കടഭാമഭാ വകേയര് വസന്റെറുകേളുലാം വെനിഭഭാവെന വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഈ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളലഭാലാംതവന്ന  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവെഭാരമുള  രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേ. 

( ഡനി)   മഭാതൃകേ  സുരക്ഷഭാ  പഭാത  നടപഭാക്കുന്നതനിലനനിനലാം  പഠനിച  പഭാഠങ്ങള
വതരവഞടുത്ത മറസ 10 കറഭാഡുകേളനിലക്കൂടനി നടപഭാക്കുന്നതനിനസ ജേനിലഭാ കറഭാഡസ സുരക്ഷഭാ
കേനൗണ്സനിലുകേവള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള  പരനിപഭാടനിയലാം  ഈ  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിവന്റെ ആസൂത്രണത്തനില കറഭാഡസ സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയലാം
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവന്റെ  കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ  വസല്ലുലാം  ജേനിലഭാ  കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ
കേനൗണ്സനിലുകേവള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ. 

പുതനിയ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള

12 (2581) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  രതീതനികേള  അനുസരനിചസ  എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാണസ  കറഭാഡസ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിയതസ വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  സഭാമഗനികേളഭാണസ
ഉപകയഭാഗനിചവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ
കേതീഴനില  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
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ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസനികേസ ശുദതീകേരനിച്ചുള കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി  നലകേനിയ
പ്രവൃത്തനികേളനില  NRMB  (Natural  Rubberized  Modified  Bitumen)-ഉലാം
പഭാസനിക്കുലാം  കറഭാഡനിവന്റെ  അടനിത്തറ  ഉറപനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില  അടനിത്തറ
ഉറപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേയര്  ഭൂവെസലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  വെലവെസകൂടനി
ഉളവപടുത്തനി അവെ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. കൂടഭാവത
ആധുനനികേ സുരക്ഷഭാ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള,  കറഭാഡസ  മഭാര്ക്കനിലാംഗസ,  ലസനകബഭാര്ഡുകേള,
ക്രഭാഷസ ബഭാരനിയറുകേള തുടങ്ങനിയവെ വകേഭാടുക്കഭാറുണസ. 

കദശതീയപഭാത വെനിഭഭാഗത്തനില കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  റബ്ബലറസ്ഡസ  ടഭാര്,
കേയര് ഭൂവെസലാം എന്നനിവെ ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുനണസ. കൂടഭാവത കകേഭാളഡസ ഇന വപയനിസസ
റതീലസകതീലാംഗസ  എന്ന  നൂതന  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദലയലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുനണസ.
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  നഗര  കറഭാഡസ  വെനികേസന  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്ന
ജേലാംഗ്ഷനുകേളനില  stone  matrix  asphalt  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  ഉപരനിതലമഭാണ സ
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളതസ.  ഇത്തരത്തനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളക്കസ  കൂടുതല  ഈടുലാം
ഉറപ്പുലാം ഉണഭാകുവമന്നതുവകേഭാണഭാണസ ഈ പുതനിയ സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല ഉപകയഭാഗനിചതസ. 

(ബനി)  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ശുദതീകേരനിച  പഭാസനികേസ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,
പഭാലക്കഭാടസ,  മകഞരനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,  കേണ്ണൂര്,  വെയനഭാടസ,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  എന്നതീ
ജേനിലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം വെരുന്ന കറഭാഡുകേളനില ശുദതീകേരനിച വഷ്രെഡ ഡസ
പഭാസനികേസ  കൂടനി  20  എലാം.എലാം.  ചേനിപനിലാംഗസ  കേഭാര്വപറസ  ഉപരനിതല പ്രവൃത്തനിയനില ക്കൂടനി
മനിശണലാം  വചേയ്തസ  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  മനനിയവട  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.
പ്രവൃത്തനികേളനില  പഭാസനികേസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജേനിലയനില  ചുളനിയൂര്-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം കറഭാഡനില മഭാരഭായമുടലാം
ഭഭാഗത്തസ ഒരു കേനി.മതീ.  ദുരലാം വെരുന്ന ബനി.സനി ഉപരനിതലലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഈ കറഭാഡുകേളനില എലഭാലാംതവന്ന സുരക്ഷഭാ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ.  

കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗത്തനില  ആലപ്പുഴ  ജേനിലയനില  പഭാതനിരപളനി  മുതല
പുറക്കഭാടസ  വെവര  നവെതീന  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലയഭായ  കകേഭാളഡസ  ഇന  വപയനിസസ
റതീലസകനിലാംഗസ  രതീതനി  അനുസരനിചഭാണസ  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള 
നടത്തനിവെരുന്നതസ.  കൂടഭാവത  കുറനിപ്പുറലാം  മുതല  ചേമ്രവെടലാം  വെവരയള  പുതനിയ
കദശതീയപഭാതയവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില കേയര് മഭാറസ ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണസ. 
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കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  നഗര  കറഭാ ഡസ  വെനികേസന  പദതനിയനിലവപട  എലഭാ
ജേലാംഗ്ഷനുകേളനിലുലാം  ഈ സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണസ.   കൂടഭാവത  ആലപ്പുഴ
നഗര  കറഭാഡസ  വെനികേസന  പദതനിയനില  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  47  കേനി.മതീ.
കറഭാഡുകേളുവട ഉപരനിതലലാം  stone matrix asphalt  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ. 

(സനി)  പഭാസനികേസ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ,
ശുദതീകേരനിചസ  വചേറുകേഷണങ്ങളഭാക്കനിയ  വഷ്രെഡഡസ  പഭാസനികേസ  ചൂടഭാക്കനിയ  ടഭാര്
മനിശനിതകത്തഭാവടഭാപലാം കചേര്ത്തഭാണസ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതസ. 

കകേഭാള ഡസ  ഇന  വപയനിസസ  റതീലസകനിലാംഗസ  എന്ന  നൂതന  സഭാകങ്കേതനികേ
വെനിദലയനില  നനിലവെനിലുള  ടഭാര്  പ്രതലലാം  ഇളക്കനി  വപഭാടനിചസ  അതനികലയഭാവെശലമഭായ
അളവെനില വമറലുലാം സനിമനലാം കൂടഭാവത കഫഭാലാം ബനിറ്റുമനിനുലാം ആണസ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ.
കേയര്മഭാറസ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള പ്രവൃത്തനി നടതകമ്പഭാള  മുള, കേയര്മഭാറസ, വമറല എന്നനിവെ
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുണസ. 

ബഭാചസ  മനികനിലാംഗസ  പഭാന്റെനില  ഉണഭാക്കനിയ  മനിശനിതലാം  വസനസര്  കപവെര്
ഉപകയഭാഗനിചസ  നനിരത്തനിയകശഷലാം ലവെകബററനി  കറഭാളര്  ഉപകയഭാഗനിചസ  ഉറപനിചഭാണസ
ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ.  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വെനി  ജേനി  -30
ബനിറ്റുമനിന,  കഗഡഡസ വമറല,  ചുണ്ണഭാമ്പസ,  വപവലലറസ്ഡസ വസല്ലുകലഭാസസ ലഫബര്
എന്നനിവെയഭാണസ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ. 

മലകയഭാര ലഹകവെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനവപട്ടുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

13  (2582)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പഭാറശ്ശേഭാല മുതല കേഭാസര്കഗഭാഡസ വെവര നതീളുന്ന മലകയഭാര ലഹകവെയവട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം എന്നസ ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലകയഭാര  ലഹകവെയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നഭാറസപഭാക്കസ
അലലനവമന്റെസ തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില അതനിവന സലാംബനനിച്ചുള
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  മലകയഭാര  ലഹകവെ  കേടനകപഭാകുന്ന  റൂടസ
ഏതഭാവണനലാം  അതനികനഭാടനുബനനിച്ചു  നടതന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണനമുള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ജേനില തനിരനിചസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  മുതല  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  വെവര  നതീളുന്ന  മലകയഭാര
ലഹകവെയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  ജേനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്
942/2017/  പനിഡബബഡനി  തതീയതനി  10-7-2017  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  കറഭാഡസ  ഫണസ
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കബഭാര്ഡനിവന  എസസ.പനി.വെനി.  (വസഷലല  പര്പസസ  വവെഹനിക്കനിള)  ആക്കനി
കേനിഫ്ബനിയവട  ഫണസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  മലകയഭാര  ലഹകവെ പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  മലകയഭാര  ലഹകവെ
അലലനവമന്റെനില വെനിശദമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനിയതനുസരനിചസ  749.29  കേനി.മതീ.
ദൂരലാം  13  ജേനിലകേളനിവല  27  റതീച്ചുകേളനിലഭായനി  2017-18  വെര്ഷത്തനില  നവെലാംബര്
മഭാസകത്തഭാവട ഏവറടുത്തസ തുടങ്ങഭാനഭാവവമന്നസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  ഇനവവെസനികഗഷന
പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ജൂലല  11,  12  തതീയതനികേളനില
തനിരുവെനന്തെപുരതവെചസ  ഇതുമഭായനി  ബനവപട  കയഭാഗലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ
മനനിയവട അദലക്ഷതയനില കചേര്ന്നനിരുന. 

(ബനി)  മലകയഭാര  ലഹകവെയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നഭാറസപഭാകേസ
അലലനവമന്റെസ  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  നനഭാരപടവെസ  മുതല
തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ പഭാറശ്ശേഭാല വെവരയള മലകയഭാര ലഹകവെയവട അലലനവമന്റെസ
ജേനി.ഒ.(എലാം.എസസ)  നമ്പര്  44/2009/പനിഡബബഡനി  തതീയതനി  6-7-2009  പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണസ. 

(സനി)  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  മലകയഭാര  ലഹകവെ  കേടനകപഭാകുന്ന  റൂടസ
സലാംബനനിച്ചുള  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം-1* ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
ആദലഘടമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  റതീച്ചുകേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം -2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

വെഴയനില മുതല വനടുമങ്ങഭാടസ  വെവര നഭാലുവെരനിപഭാത

14 (2583)  ശതീ  .    വകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില  വെഴയനില  മുതല  വനടുമങ്ങഭാടസ  വെവര
നഭാലുവെരനിപഭാതയഭാക്കുന്നതനിനസ ഫണസ അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പണനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ. 

(ബനി)   വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയസ  കേനിഫ്ബനി
മുഖഭാന്തെരലാം ഫണസ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ മഭാത്രകമ സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി നലകേനി പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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ലസന കബഭാര്ഡുകേള

15  (2584)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനിവല വെനിവെനിധ വപഭാതുമരഭാമത്തസ കറഭാഡുകേളനില സഭാപനിചനിട്ടുള ലസന
കബഭാര്ഡുകേള,  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതസ  മൂലവലാം  മറവകേൾ  ഉളതസ  മൂലവലാം
വെഭായനിക്കഭാന  പറഭാത്തവെയഭാവണന്നതസ  പരനിഗണനിചസ  ഇവെ  ശരനിയഭാക്കനി
സഭാപനിക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കകേരളത്തനിവല   വെനിവെനിധ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  കറഭാഡുകേളനില  സഭാപനിചനിട്ടുള
ലസന  കബഭാര്ഡുകേള  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതുമൂലവലാം  മറവകേള
ഉളതുമൂലവലാം  വെഭായനിക്കഭാന  പറഭാത്തവെയഭാവണന്നതസ  പരനിഗണനിചസ  ഇവെ  ശരനിയഭാക്കനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവലാം  പദതനി-പദതനികയതര
ഫണ്ടുകേളുവട ലഭലതയനുസരനിചസ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗവത്ത  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  കകേടുപഭാടുകേള
സലാംഭവെനിക്കുന്ന  ലസന  കബഭാര്ഡുകേള  ഉടന  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനണസ.
മരചനിലകേളമൂലകമഭാ  മറസ  കേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ  ലസന  കബഭാര്ഡുകേളക്കസ  മറവെസ
സലാംഭവെനിചഭാല ഉടന അതസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണസ. 

നഗര  കറഭാഡസ  വെനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാപനിക്കവപട  ലസന
കബഭാര്ഡുകേള  യഥഭാസമയലാം  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ത്തസ  മറവകേളമഭാറനി  പദതനിയവട
നടത്തനിപസ ചുമതലയള കേണ്സഷണര് പരനിപഭാലനിച്ചുവെരുനണസ. 

പുതനിയ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഒഴനിവെഭാക്കവപട കറഭാഡുഭഭാഗങ്ങള

16  (2585)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാതഭാവകേയലാം
ഗതഭാഗതലാം ഇലഭാതഭാവകേയലാം വചേയ്യുന്ന വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവന്റെ പഴയ കറഭാഡുകേള
ഉപയകമഭാക്കുന്നതനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനി ആകലഭാചേനയനില ഉകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡുകേള  സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള  വപഭാതുമരഭാമത്തസ
വെകുപനിവന്റെ ലകേവെശലാം ഉകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കറഭാഡുകേള  അനുകയഭാജേലമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  നടതന്നതനിനഭായനി
പഞഭായതകേളക്കസ ലകേമഭാറുവെഭാന ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  കറഭാഡുകേള  റതീ  അലലനവമന്റെസ  വചേയ്യുകമ്പഭാകഴഭാ,  പുതനിയ
ലബപഭാസുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  പഴയ  കറഭാഡുകേളുവട
ഭഭാഗലാം  സസഭാഭഭാവെനികേമഭായനി  സലാംസഭാന  ഗവെണ്വമന്റെനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുന്നതഭാണസ.
കദശതീയപഭാതകേളുവട  കേഭാരലത്തനിലുലാം  ഇക്കഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനിവന്റെ No. NH III/P9/77  തതീയതനി  31/11/1977 –കലയലാം  National
Highways  1-40  (1)  68  തതീയതനി  01/05/1969-കലയലാം  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം
വെലകമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണസ.   ഇങ്ങവന  സര്ക്കഭാരനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുന്ന  കറഭാഡുകേള
സലാംസഭാന വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനികനഭാ സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന വെകുപ്പുകേളകക്കഭാ
ലകേമഭാറുകേയഭാണസ  പതനിവെസ.  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനില  പഴയ
കറഭാഡുകേള  ഉപയകമഭാക്കഭാന  പദതനികേള  ഉണഭാകുന്നതുവെവര  പരനിപഭാലനിക്കുലാം.
കറഭാഡുകേവള  സലാംബനനിച  കൃതലമഭായ  കേണക്കുകേള  അതഭാതസ  വസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളനില ഉണസ. 

മുക്കലാം പനി.ഡബബ.ഡനി. റസസ ഹനൗസസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

17 (2586)  ശതീ  .    കജേഭാര്ജേസ എലാം  .    കതഭാമസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുക്കത്തസ പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി.  റസസ ഹനൗസസ നനിര്മ്മേനിക്കണവമന്ന ആവെശലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില ആയതനിവന്റെ നനിലവെനിലുളള അവെസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുക്കത്തസ പനി.ഡബ്ളബഡനി റസസ ഹനൗസസ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില. 

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല. 

സതീബഭാ വവലനുകേളുലാം ടഭാഫനികേസ  സനിഗ്നലുകേളുലാം വെലകമഭായനി കേഭാണഭാന
പറഭാത്ത സനിതനി

18 (2587)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പല  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  വെലകമഭായ  രതീതനിയനില
സതീബഭാലലന  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഗതഭാഗത  കുരുക്കസ  വെലഭാപകേമഭായള
ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില  ഇവെ  ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാരഭായ  ജേനങ്ങള
ഏവറ ബുദനിമുട്ടുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  സതീബഭാ  ലലനുകേളുലാം  ടഭാഫനികേസ  സനിഗ്നലുകേളുലാം  വെലകമഭായ  രതീതനിയനില
പ്രദര്ശനിപനിചസ  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാരുളവപവടയളവെര്  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  സതീബഭാ  വവലനുകേളുലാം  ടഭാഫനികേസ  സനിഗ്നലുകേളുലാം  വെലകമഭായ  രതീതനിയനില
പ്രദര്ശനിപനിചസ  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാരുളവപവടയളളവെര്  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപസ നനിരത്തസ വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ കേതീഴനില എലഭാ
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവലാം  പദതനി  ഫണ്ടുകേളുവട  ലഭലത  അനുസരനിചസ  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട നനിയനണത്തനിലുളള കറഭാഡുകേള
ഏവറടുക്കല

19 (2588) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ :
ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജേനി :
ശതീ  .    പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബ്ബസ :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട നനിയനണത്തനിലുള കറഭാഡുകേള
ഏവറടുക്കഭാന വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  കറഭാഡുകേളുവട  വതരവഞടുപനിനസ  മഭാനദണ്ഡലാം
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏവറടുക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുവട  നനിലവെഭാരമുയര്തന്നതനിനുള
പദതനിയകണഭാ;  എങ്കേനില  അതനിനുള  ഫണസ  ഏതുവെനിധത്തനില  കേവണത്തഭാനഭാണസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട നനിയനണത്തനിലുളള കറഭാഡുകേള
ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ നനിലവെനില പദതനിയനില.

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ
അതഭാതസ പഞഭായതകേളുവട വറസലബഷന ആവെശലമഭാണസ.  ടനി കറഭാഡുകേള എട്ടു മതീറര്
വെതീതനിയളളതുലാം  കുറഞതസ  രണസ  പഞഭായതകേള  വെഴനി  കേടനകപഭാകുന്നതുലാം  രണസ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 85 

വപഭാതുമരഭാമത്തസ കറഭാഡുകേവള ബനനിപനിക്കുന്നതുലാം വറഗലര് ആയനി ബസസ സര്വ്വതീസസ
ഉളളതുമഭായനിരനിക്കണലാം.

(സനി) നനിലവെനില പദതനി ഇല.

മലകയഭാര വവഹകവെയവട പ്രവൃത്തനി

20  (2589)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനന്മേഭാറ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലൂവട  കേടന്നസ  കപഭാകുന്ന  മലകയഭാര
വവഹകവെയവട പ്രവൃത്തനി എന്നസ ആരലാംഭനിക്കുവെഭാൻ കേഴനിയവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവെനില പദതനി  സലാംബനനിചസ  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയവട എസനികമറഭാണസ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലകയഭാര  വവഹകവെയവട  വെതീതനി  എത്രവയനലാം,  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനവപട പ്രകതലകേതകേള എവന്തെലഭാവമനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലകയഭാര  വവഹകവെ പദതനിക്കസ  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ  (സഭാധഭാ).  നമ്പര്
942/2017/വപഭാ.മ.വെ.  തതീയതനി  10-7-2017  പ്രകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനി വെഴനി  3500  കകേഭാടനി
രൂപയസ  തതസത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  വനനമഭാറ  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിലൂവട  കേടനകപഭാകുന്ന  മലകയഭാര  വവഹകവെയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ
കവെണനിയളള വെനിശദമഭായ പദതനി കരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇനവവെസനികഗഷന
നടതന്നതനിനസ വടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി നനിലവെനില എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി)  മലകയഭാര  വവഹകവെയവട  വെതീതനി  കുറഞതസ  12  മതീററഭാണസ.  പ്രസ്തുത
കറഭാഡനില പഭാതയസ ഇരുവെശങ്ങളനിലഭായനി ഓട, ബസ്കബ, ജേലാംഗ്ഷന വെനിപുലതീകേരണലാം,
കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള,  കകേബനിള  ഡക്ടസ  എന്നനിവെയഭാണസ  വെനിഭഭാവെന
വചേയ്യുന്നതസ. 

വവവെക്കലാം മണ്ഡലത്തനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തസ പ്രവൃത്തനികേള

21  (2590)  ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17-  വല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജേറനില  പ്രഖലഭാപനിച  അക്കരപഭാടലാം-
കൂട്ടുങ്കേല  പഭാലലാം,  മൂകലക്കടവെസ  പഭാലലാം,  വചേമ്പസ  വെഭാലയനില  പഭാലലാം,  ലവെക്കലാം-വവെച്ചൂര്
കറഭാഡസ  വെനികേസനലാം  എന്നതീ  പദതനികേളുവട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഇതുവെവര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) 2016-17- വല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജേറനില പ്രഖലഭാപനിച വെഭാകക്കത്തറ-കേലറ-

കേപനിക്കഭാടസ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതസ ഘടത്തനിവലന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലവെക്കത്തസ ഒരു മനിനനി സനിവെനില കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി ഏതസ

ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലവെക്കലാം  മുറനിഞപുഴ  ആറനിനസ  കുറുവകേയള  പഭാലത്തനില

ഏര്വപടുത്തനിയ കടഭാള പനിരനിവെസ എന്നസ നനിര്ത്തലഭാക്കുവമന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കരപഭാടലാം-കൂട്ടുങ്കേല പഭാലലാം-എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കനി വെരുന.

മൂകലക്കടവെസ  പഭാലലാം  -  ജേനറല  കഡ്രെഭായനിലാംഗസ  പുതുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വചേമ്പസ വെഭാലയനില പഭാലലാം - ഡനി.പനി.ആര്. കേനിഫ്ബനിയനികലക്കസ സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

വവവെക്കലാം-വവെച്ചൂര് കറഭാഡസ വെനികേസനലാം - ഇനവവെസനികഗഷന നടക്കുന.

(ബനി)  വെഭാകക്കത്തറ  –  കേലറ  –  കേപനിക്കഭാടസ  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ

ഇനവവെസനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ.

(സനി)  വവവെക്കത്തസ  അഞസ  നനിലകേളുളള  മനിനനി  സനിവെനില  കസഷന  വകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിയവട റനികപഭാര്ടസ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  വവവെക്കലാം  മുറനിഞപുഴ  ആറനിനസ  കുറുവകേയളള  പഭാലത്തനില  ഏര്വപടുത്തനിയ

കടഭാള പനിരനിവെസ എന്നസ നനിര്ത്തലഭാക്കഭാവമന്ന തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാണനിടനില.

മഭാവൂര് കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

22  (2591)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മഭാവൂര് കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ വെനിലയ്വക്കടുത്തനിരനിക്കുന്നതുലാം കറഭാഡനിനസ

ആവെശലമനിലഭാത്തതുമഭായ  സലങ്ങള  എത്രയഭാവണന്നസ  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കേനിൽ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  മറസ  ആവെശലങ്ങൾക്കഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മഭാവൂര് കറഭാഡനിവല പനി.ഡബബ.ഡനി പുറകമ്പഭാക്കസ ഭൂമനി അളന്നസ തനിടവപടുത്തനി
അതനിരസ  തനിരനിചസ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ  നനിരത്തസ  വെനിഭഭാഗലാം  സൂപ്രണനിലാംഗസ
എഞനിനതീയര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിനുകേതീഴനില ഭഭാവെനിയനില നടകക്കണ്ടുന്ന വെനികേസന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ സഹഭായകേരമഭായ രതീതനിയനില ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാവമന്നതനിനഭാല
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവന്റെ  വവകേവെശമുളള  ഭൂമനി  മറസ  വെകുപ്പുകേളക്കസ
വെനിട്ടുനലകേഭാനഭാവെനില.

ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനസ വെണ് വവടലാം
വമയനിന്റെനനസസ ഗഭാന്റെസ

23  (2592)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനവത്ത  ഗഭാമതീണ
കറഭാഡുകേള  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനസ  വെണ്  ലടലാം  വമയ്ന്റെനനസസ  ഗഭാന്റെനില
ഉളവപടുത്തനി  അനുവെദനിച  തുകേ  എത്ര  വെതീതവമന്നസ  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കസ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനു  കശഷലാം  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  ഏവറടുക്കുന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില
സലാംസഭാനവത്തഭാടഭാവകേ  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡസ  ഇങ്ങവന  ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ;
ഏവതഭാവക്ക കറഭാഡുകേളഭാണസ ഇങ്ങവന ഏവറടുത്തനിട്ടുളതസ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ഇങ്ങവന  ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ
തയഭാറഭാകുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനവത്ത  ഗഭാമതീണ
കറഭാഡുകേള  ഗതഭാഗത  കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനസ  വെണ്  വവടലാം  വമയനിന്റെനനസസ  ഗഭാന്റെസ
അനുവെദനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ
സലാംസഭാനവത്ത ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേവളഭാനലാം ഏവറടുത്തനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ  സലാംബനനിച  വെനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.
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ആലപ്പുഴ ജേനിലയനിവല റസസ ഹനൗസുകേള

24 (2593)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജേനിലയനില  എവെനിവടവയലഭാമഭാണസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  റസസ
ഹനൗസുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവതനലാം  ഓകരഭാന്നനിവന്റെയലാം  നടത്തനിപസ  ചുമതല
ആര്ക്കഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  റസസഹനൗസുകേളനില  നനിലവെനില  എത്രവയണ്ണലാം  പഭാടത്തനിനസ
വകേഭാടുത്തനിട്ടുവണനലാം അവെ ഏവതലഭാമഭാവണനലാം വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി)  പഭാടത്തനിനസ  നലകേനിയനിട്ടുളളവെയവട കേരഭാര് കേഭാലഭാവെധനി എവന്നലഭാമഭാണസ
അവെസഭാനനിക്കുന്നവതനലാം കേരഭാറനിവല വെലവെസകേള എവന്തെലഭാമഭാവണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴ ജേനിലയനില തഭാവഴപറയന്ന സലങ്ങളനിലഭാണസ വപഭാതുമരഭാമത്തസ
റസസ ഹനൗസുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ :

1. കചേര്ത്തല

2. ആലപ്പുഴ

3. ഹരനിപഭാടസ

4. കേഭായലാംകുളലാം

5. വചേങ്ങന്നൂര്

6. മഭാകവെലനിക്കര

7. കേറഭാനലാം.

ആലപ്പുഴ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗലാം  എകനികേബടനിവെസ
എഞനിനതീയറുവട കമലകനഭാടത്തനിലഭാണസ പ്രസസ്തുത റസസ ഹനൗസുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ.

(ബനി)  ആലപ്പുഴ  ജേനിലയനില  റസസ  ഹനൗസുകേള  ഒനലാംതവന്ന  പഭാടത്തനിനസ
നലകേനിയനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ഇനൗസസ ഒറപഭാലലാം, കേണ്ണനിയലാംപുറലാം പഭാലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

25 (2594)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈസസ ഒറപഭാലലാം,കേണ്ണനിയലാംപുറലാം എന്നതീ പഭാലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ;
എന്നഭാണസ ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതസ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ  -  കുളപുളനി  വകേ.എസസ.റനി.പനി.  കറഭാഡനിവല  ഒറപഭാലലാം
ഠനൗണനിവന്റെ ഇരുഭഭാഗതമുള ഈസസ ഒറപഭാലലാം പഭാലവലാം കേണ്ണനിയലാംപുറലാം പഭാലങ്ങളുലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  നനിലവെനില  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  തടസ്സങ്ങള  ഉകണഭാ;  എങ്കേനില
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലങ്ങള  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗസസ ഒറപഭാലലാം-കേണ്ണനിയലാംപുറലാം എന്നതീ പഭാലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ
2016-17  വെര്ഷത്തനില  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  31-10-2016-വല  ഉത്തരവെസ
നമ്പര്  ജേനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  1496/2016/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  25  കകേഭാടനി
രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ  -  കുളപ്പുളളനി  വകേ.എസസ.റനി.പനി.  കറഭാഡനിവല  ഒറപഭാലലാം  -
ഠനൗണനിവന്റെ  ഇരുഭഭാഗതളള  ഇനൗസസ  ഒറപഭാലലാം  പഭാലത്തനിനസ  സലലാം
ഏവറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണസ.  കേണ്ണനിയഭാലാംപുറലാം  പഭാലത്തനിനസ  സലലാം  ലഭലമഭായതനിനഭാല
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ തടസ്സങ്ങവളഭാനലാംതവന്ന ഇല.

(സനി)  ഇനൗസസ  ഒറപഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  ആവെശലമഭായ  സലലാം
ഏവറടുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  നനിലവെനില  പ്രസ്തുത
പഭാലങ്ങളുവട ഇനവവെസനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

ഗതീന കേണ്വസപസ നനിര്മ്മേഭാണരതീതനികേള

26 (2595) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    അനനില അക്കര :
ശതീ  .   എലകദഭാസസ പനി  .   കുന്നപനിളനില :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  ഗതീന  കേണ്സപ്റസ  നനിര്മ്മേഭാണരതീതനികേള
അവെലലാംബനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കേനിൽ  ഇതനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാണസ;
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏവതലഭാലാം  വകേടനിടങ്ങളക്കഭാണസ  പ്രസ്തുത  രതീതനി  നനിര്ബനമഭാക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;  എനമുതലഭാണസ  ഇതസ  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  7-3-2013-വല  സ.ഉ.  (എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  28/2013/വപഭാ.മ.വെ.
പ്രകേഭാരലാം ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണ നയത്തനിനസ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ഉത്പഭാദനിപനിക്കവപടുന്ന  ഊര്ജ്ജത്തനിവന്റെയലാം  ശുദജേലത്തനിവന്റെയലാം
നവലഭാരു  ശതമഭാനലാം  വകേടനിടങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഉപകഭഭാഗത്തനിനുമഭായഭാണസ
കവെണനിവെരുന്നതസ. അതുകപഭാവലതവന്ന വകേടനിടങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ധഭാരഭാളലാം
പ്രകൃതനിജേനല  വെസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കവപടുനണസ.  കൂടഭാവത  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖല  വെലനിയ  കതഭാതനില  അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണത്തനിനുലാം  കേഭാരണമഭാകുന.
ഇവെയ്വക്കലഭാലാം  ഒരു പരനിധനിവെവര പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുവെഭാനഭാണസ  ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണ
രതീതനി  അവെലലാംബനിക്കുകേവെഴനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതസ.  ഇങ്ങവന  40  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
ഊര്ജ്ജത്തനിവന്റെയലാം  40  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം ജേലത്തനിവന്റെയലാം ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുവെഭാന
കേഴനിയലാം.  പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേള പരമഭാവെധനി ഉപകയഭാഗവപടുതകേ
വെഴനി  വമയനിന  ഗനിഡനിവന  ആശയനിക്കുന്നതസ  പരനിമനിതവപടുതവെഭാന  കേഴനിയലാം.
മഴവവെളള  സലാംഭരണവലാം  പുനര്ചേഭാക്രതീകേരണവലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മലനിനതീകേരണ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  സലാംസരണ  പദതനികേളുലാം  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനിയനില
അവെലലാംബനിക്കുന. ഊര്ജ്ജ ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുവെഭാനഭായനി എനര്ജേനി കേണ്സര്കവെഷന
ബനിലഡനിലാംഗസ  കകേഭാഡനിവല  [ECBC]  വെലവെസകേളകൂടനി  പഭാലനിക്കുവെഭാന  ഹരനിത
നനിര്മ്മേഭാണ  നയത്തനില  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സലകത്തഭാടസ  ഇണങന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  അവെലലാംബനിക്കഭാനുലാം  ഹരനിതഭാഭയലാം  വൃക്ഷലതഭാദനികേളുലാം  പരമഭാവെധനി
നനിലനനിര്തകേയലാം വചേയ്തുവകേഭാണസ ഹരനിത ഗൃഹവെഭാതകേങ്ങളുവട (green house gases)
പുറന്തെളളല  പരമഭാവെധനി  കുറച്ചുവകേഭാണ്ടുളള  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനിയഭാണസ  ഹരനിത
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതസ.

(സനി)  തുടക്കവമന്ന  നനിലയനില  രണസ  വകേടനിടങ്ങള,  കനമത്തസ
നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  രജേനികസ്ട്രേഷന  വെകുപനിവന്റെ  വഹഡസ  ഓഫതീസുലാം
പത്തനലാംതനിട  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  കവെണനി നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഒനൗകദലഭാഗനികേ
വെസതനിയലാം   കേലഭാമ്പസ  ഓഫതീസുലാം  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  അവെലലാംബനിചസ
രൂപകേലപന വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഇനൗ വകേടനിടങ്ങള ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള വവകേകേഭാരലലാം
വചേയ്യുന്ന  GRIHA  (Green  Rating  for  Integrated  Habitat  Assessment)
കേനൗണ്സനിലനില സമര്പനിചനിട്ടുണസ. 

പട്ടുവെലാം പഞഭായത്തനിവല അരനിയനില മന്ന കറഭാഡസ

27  (2596)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നബനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ  ഹജ്ജസ  തതീര്തഭാടപവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില  പട്ടുവെലാം  പഞഭായത്തനിവല
അരനിയനില  മന്ന  കറഭാഡനിവന്റെ  കശഭാചേലഭാവെസ  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില
ഇതസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിവല കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില പട്ടുവെലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  അരനിയനില  മന്ന  കറഭാഡനിവന്റെ  കശഭാചേലഭാവെസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഗഭാമതീണകറഭാഡുകേളക്കസ വപഭാതുമരഭാമത്തസ ഫണസ

28 (2597)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പഞഭായത്തനിനസ  കേതീഴനിലുള  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ഏവറടുത്തസ  അഭനിവൃദനി
വപടുതന്നതനിനസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  ഒറത്തവെണ  ഫണസ  അനുവെദനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതസ  സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉവണങ്കേനില
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ  സലാംബനനിച  വെനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

പുനൂര് പഭാലത്തനിവന്റെയലാം ഠനൗണനിവന്റെയലാം നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനി

29 (2598)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വെര്ഷവത്ത  ബജേറസ  പ്രസലാംഗത്തനില  പുനൂര് പഭാലത്തനിവന്റെയലാം
ടനൗണനിവന്റെയലാം നവെതീകേരണത്തനിനസ  10  കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിചനിരുനവവെങ്കേനിലുലാം ഈ
പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ  എന്തുവകേഭാണഭാണസ  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതസ  ;
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതസ
ഘടത്തനിലഭാവണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലലാം  നവെതീകേരണത്തനിവന്റെ  വെനിശദമഭായ  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുനൂര്  അങ്ങഭാടനി  നവെതീകേരണത്തനിനസ  എവന്തെഭാവക്ക  പ്രവൃത്തനിയഭാണസ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളവതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുനൂര്  പഭാലത്തനിവന്റെയലാം  ഠനൗണനിവന്റെയലാം  നവെതീകേരണത്തനിനസ
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31-10-2016-വല  G.O.  (Rt)  No.  1496/2016/PWD  നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  10  കകേഭാടനി  രൂപയസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയലാം
ഇനവവെസനികഗഷന  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  പഭാലത്തനിവന്റെ
ഡനിവവസന  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല  മഭാത്രകമ  വെനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.-നസ
സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി നലകേഭാന കേഴനിയകേയളള.  ആയതനിനഭാലഭാണസ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി
തുടങ്ങഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ.

(ബനി)  ഇനവവെസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇനവവെസനികഗഷന
റനികപഭാര്ടസ ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ മഭാത്രകമ തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള. 

(സനി)  ഇനവവെസനികഗഷന  റനികപഭാര്ടസ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  മഭാത്രകമ  വെനിശദമഭായ
എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള.

(ഡനി)  പുനൂര്  അങ്ങഭാടനിയവട  വെനികേസനത്തനിനസ  ഉതകുന്ന  വഡ്രെയനികനജേസ,
ഫുട്പഭാത്തസ,  ബസസ  കസഭാപസ  മുതലഭായവെയഭാണസ  എസനികമറനില  ഉളവപടുത്തഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതസ.

വവവെകലഭാങ്ങര –ഒകറഭാടലാം പഭാലലാം വവബപഭാസനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

30 (T2599) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ കേബതീര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ബഡ്ജേറസ  പ്രസലാംഗത്തനില  ഉളവപടനിരുന്ന  ലവെകലഭാങ്ങര  -
ഒകറഭാടലാം പഭാലലാം ലബപഭാസനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല ഏലപനിചനിട്ടുള കേനിറസകകേഭാ ഇതസ
സലാംബനനിചസ നടത്തനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളപറനി വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലബപഭാസനിവന്റെ  ഡനി  പനി  ആര്  2017-ല  തവന്ന  കേനിഫ്ബനി
കബഭാര്ഡനില  അവെതരനിപനിചസ  ഭരണഭാനുമതനി  വെഭാങവെഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 27-9-2016-വല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1324/2016/വപഭാ.മ.വെ. പ്രകേഭാരലാം
പ്രസ്തുത  വവബപഭാസനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-വയ  ആണസ
ഏലപനിചനിട്ടുളളതസ. പ്രസ്തുത കറഭാഡനിനുകവെണനിയളള സര്കവ്വ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ  (DPR)  തയഭാറഭാക്കനി  2017-ല തവന്ന
കേനിഫ്ബനിക്കസ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന. 

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കദശതീയപഭാത വെനികേസനലാം

31  (T2600)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാത  വെനികേസനവമഭായനി  ബനവപടസ  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജേനിലയനില
നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  സര്കവ്വ  നടപടനി  ഏതസ  ഘടത്തനിലഭാവണനലാം  ഏവതലഭാലാം
പ്രകദശങ്ങളനില പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവവെനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കദശതീയപഭാത  66-വന്റെ  വെനികേസനവമഭായനി  ബനവപട
പ്രവൃത്തനികേളുവട  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  റവെനബ  വെകുപസ  മുഖഭാന്തെരലാം  നടനവെരുന.
കദശതീയ  പഭാത  766-ല  കേനി.മതീ.  മുതല  5/000  മുതല  40/000  വെവരയലാം  കേനി.മതീ.
40/000  മുതല  117/000  വെവരയലാം കഷഭാളഡര് ഉളവപവട രണസ വെരനി പഭാതയഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുകവെണനിയളള  പഠനലാം  നടതന്നതനിനുളള  വടണര്  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

പ്രസ്തുത  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  വസഷലല  തഹസനിലദഭാര്  എല.എ.
(എന.എചസ.) കകേഭാഴനികക്കഭാടനിവന്റെ പരനിധനിയനിലഭാണസ.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കദശതീയപഭാത  വവബപഭാസസ  66-വല  28.124  കേനി.മതീ.
നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി നഭാഷണല വവഹകവെ അകതഭാറനിറനി ഓഫസ ഇന്തെല വെനിശദമഭായനി
പദതനി റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി വടണര് വചേയ്തനിട്ടുണസ.  കദശതീയപഭാത 66-ല
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ജേനിലയനിവല മറസ ഭഭാഗങ്ങളനിവല നഭാലുവെരനിപഭാതയഭായനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവെണനി  20-6-2017-ല  3 (എ)  കനഭാടനിഫനികക്കഷവന്റെ കേഭാലഭാവെധനി കേഴനിഞതനിനഭാല
എല.എ. (എന.എചസ.)-വന്റെ വസഷലല വഡപബടനി കേളക്ടര്, 3 (എ) കനഭാടനിഫനികക്കഷവന്റെ
പുതുക്കനിയ ഡ്രെഭാഫസ ഗസറനില പ്രസനിദവപടുതന്നതനിനുകവെണനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ. 

മലപ്പുറലാം വവഫ്ലെെഓവെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

32  (2601)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017-18  വെര്ഷവത്ത  ബഡ്ജേറനിൽ  പ്രഖലഭാപനിച  മലപ്പുറലാം  ലഫ്ലെെഓവെര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  കദശതീയപഭാത  966-ലഭാണസ  ലഫ്ലെെഓവെര്  നനിർമ്മേനിക്കുന്നവതന്നതനിനഭാൽ
കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിവന്റെ നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം ആവെശലമുകണഭാ;
എങ്കേനില അതു ലഭനിക്കുന്നതനിനസ സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുവെഭാന  കദശതീയപഭാത
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ വെനിഭഭാഗത്തനിനസ അടനിയന്തെര നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ കദശതീയ പഭാതയനില വെരുന്ന മലപ്പുറലാം കപഭാലതീസസ
കസഷന കേനിഴകക്കത്തല വചേതപഭാടലാം വവഫ്ലെെ ഓവെറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ 2017-18
വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജേറസ പ്രസലാംഗത്തനില 50 കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയവട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാവട നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാവണന്നസ പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത പദതനിക്കസ
10-7-2017-വല  G.O.  (Rt.)  No.  942/2017/PWD  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  പദതനിയവട  എസസ.പനി.വെനി.  ആയനി  ആര്.ബനി.ഡനി.
സനി.വകേ.-വയ  ആണസ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ.  ഇതനിവന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.  തയഭാറഭാക്കുന്ന  മുറയസ  മഭാത്രകമ  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനികലയസ നനിരഭാകക്ഷപ പത്രത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള.

വറയനിലകവെ വെനികേസനത്തനിനസ പുതനിയ കകേഭാര്പകറഷന

33 (2602) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില അക്കര : 
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  റയനിലകവെ  വെനികേസനത്തനിനസ  പുതനിയ  കകേഭാര്പകറഷന
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണസ ഇതുവെഴനി ലകേവെരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
വതന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി)  വറയനിലകവെ  വെനികേസനത്തനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ
കകേഭാര്പകറഷന നടത്തനിയവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തസ  വറയനിലകവെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ആസഭാനമഭായനി കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള സലാംയകമഭായനി കകേരള വറയനില
വഡവെലപ്വമന്റെസ  കകേഭാര്പകറഷന  2017  ജേനുവെരനി  3-നസ  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.
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(ബനി)  കകേരളത്തനിനസ അനുകയഭാജേലമഭായ വറയനില പദതനികേള വതരവഞടുത്തസ
നടതന്നതനിനഭായനി  കകേരള  വറയനില  വഡവെലപ്വമന്റെസ  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡസ
എന്ന  കേമ്പനനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ആസഭാനമഭായനി  2017  ജേനുവെരനി  3-ാം  തതീയതനി
രജേനിസര്  വചേയ്തു.  സലാംയക  സലാംരലാംഭകേ  കേമ്പനനിയവട  നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട
നനികക്ഷപഭാനുപഭാതലാം  51:49,  അതഭായതസ   കകേരള  സര്ക്കഭാര്  51  ശതമഭാനവലാം
വറയനിലകവെ  മനഭാലയലാം  49  ശതമഭാനവമഭാകുന.   ഇതനിലുപരനിയഭായനി  വെരുന്ന
ധനസമഭാഹരണലാം  സലാംയക  സലാംരലാംഭകേ  കേമ്പനനി  സസകദശനി/വെനികദശനി
ബഭാങ്കുകേളനിലനനികന്നഭാ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനിലനനികന്നഭാ  കേവണതലാം.
സലാംസഭാനവത്ത വറയനില  പദതനികേള ഏവറടുക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കകേരള  വറയനില
വഡവെലപ്വമന്റെസ  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡസ  എന്ന  സലാംയക  സലാംരലാംഭ  കേമ്പനനി
(കജേഭായനിന്റെസ വവെഞര് കേമ്പനനി-JVC)  പദതനി അധനിഷ്ഠനിത SPV (വസഷലല പര്പസസ
വവെഹനിക്കനിള) രൂപതീകേരനിക്കുലാം. SPV-യവട 26% ഇകേസനിറനി വഷയര് കേലഭാപനിറല കകേരള
വറയനില  വഡവെലപ്വമന്റെസ  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡസ  എന്ന  JVC-യവട
വെകേയഭായനിരനിക്കുലാം.   പദതനി  അധനിഷ്ഠനിത  SPV-യവട  കസക്കസ  കഹഭാളകഡഴനിനുലാം
പങ്കേഭാളനിത്തലാം  അനുവെദനിക്കുലാം.  കകേരളത്തനിനസ  അനുകയഭാജേലമഭായ  പദതനികേള
കേവണതന്നതനികലക്കുളള  നടപടനികേള  കകേരള  വറയനില  വഡവെലപ്വമന്റെസ
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. 

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വറയനിലകവെ  വെനികേസനലാം  തസരനിതവപടുതന്നതനിനഭായനി
തഭാവഴപറയന്ന  പദതനികേള  ഏവറടുത്തസ  നടതന്നതനിനസ  യകമഭായ  നടപടനികേള
കകേരള വറയനില വഡവെലപ്വമന്റെസ കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ സസതീകേരനിച്ചുവെരുന:

ഒന്നഭാലാംഘടലാം

1. റഭാപനിഡസ വറയനില ടഭാനസനിറസ സനിസലാം (സബര്ബന വറയനില കപ്രഭാജേക്ടസ)

2. തലശ്ശേരനി-വവമസൂര് വറയനിലകവെ പഭാത

3. എറണഭാകുളലാം  പഴയ  വറയനിലകവെ  കസഷന  പുനരുജ്ജതീവെനിപനിചസ
പുനനഃപ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി

4. വകേഭാചനി  വെനിമഭാനത്തഭാവെളത്തനികലക്കസ  ത്രനികകേഭാണ വറയനില വവലന വെലനിചസ
യഭാത്രക്കഭാരുവട  സനൗകേരലത്തനിനഭായനി  വറയനിലകവെ  കസഷനുലാം  കേവണയ്നര്  ചേരക്കസ
നതീക്കത്തനിനഭായനി വടര്മനിനലുലാം സഭാപനിക്കല

5. വെനിഴനിഞലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല  തുറമുഖലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി
വവലന ബനനിപനിക്കുന്ന വെനിഴനിഞലാം-ബഭാലരഭാമപുരലാം പുതനിയ കബഭാഡ്കഗജേസ വവലന.

രണഭാലാംഘടലാം

1. എരുകമലനി-പുനലൂര്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  അങ്കേമഭാലനി  എരുകമലനി  പഭാതവയ

എരുകമലനിയനിലനനിനലാം പുനലൂര് വറയനിലകവെ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത
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2. ഏറ്റുമഭാനൂര്-ശബരനി ലനിങ്കേസ വവലന-നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട അങ്കേമഭാലനി-ശബരനി വവലനനിവന

ഏറ്റുമഭാനൂര് വറയനിലകവെ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

മൂന്നഭാലാംഘടലാം

നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേഭാടസ  നനിലമ്പൂര്  വറയനിലകവെ  കസഷവന  കേര്ണഭാടകേ

സലാംസഭാനത്തനിവല നഞനകകേഭാടസ വറയനിലവവെ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

കദവെനികുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല മൂന്നഭാറനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന റസസ ഹനൗസസ

34  (2603)  ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  മൂന്നഭാറനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന

പനി.ഡബബ.ഡനി.  വറസസ  ഹനൗസസ  'വമര്കമഡസ'  എന്ന  കപരനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  ഈ  കപരുമഭാറലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അറനികവെഭാവടയഭാകണഭാവയന്നസ

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അവലങ്കേനില  ആയതസ  പരനികശഭാധനിചസ  ആവെശലമഭായ  അനന്തെര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  27-12-2002-വല എഗനിവമന്റെസ പ്രകേഭാരലാം മൂന്നഭാര് റസസ ഹനൗസസ മലയഭാളലാം

ഇനഡസ്ട്രേതീസസ  ലനിമനിറഡസ,  വമര്കമയ്ഡസ  കകേഭാലാംപകസ,  കേണനിയഭാപുഴ  കറഭാഡസ,

വവവെറനില,  വകേഭാചനിന  എന്ന  സഭാപനത്തനിനസ  30  വെര്ഷകത്തയസ  പഭാടത്തനിനസ

നലകേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ.   ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ടനി  സഭാപനലാം  ആണസ

റസസ ഹനൗസനിനസ വമര്വമയ്ഡസ എന്ന കപരസ നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതസ.

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അറനികവെഭാടുകൂടനിയഭാണസ  വമര്കമയ്ഡസ  എന്ന  കപരസ

നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതസ.
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കപഭാലതീസനിവല മനിനനിസതീരനിയല സഭാഫനിനസ പനി .ഡബബ.ഡനി.-യവട
കേതീഴനിലുള കേസഭാര്കടഴ്സുകേള നലകുന്ന നടപടനി

35  (2604)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസസ വെകുപനിവല മനിനനിസതീരനിയല സഭാഫനിനസ കപഭാലതീസസ കേസഭാര്കടഴനില
നനിശനിത ശതമഭാനലാം കേസഭാര്കടഴ്സുകേള സലാംവെരണലാം വചേയ്തനിരനിവക്ക അവെര്ക്കസ ഗവെണ്വമന്റെസ
കേസഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവെദനിചനിരനിക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  കപഭാലതീസസ  വെകുപനിവല  മനിനനിസതീരനിയല  സഭാഫനിനസ
ഗവെണ്വമന്റെസ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  അനുവെദനിക്കുന്നതുമൂലലാം  സഭാധഭാരണ  സര്ക്കഭാര്
ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ കേസഭാര്കടഴ്സുകേള ലഭലമഭാകേഭാത്തതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ  ആവെശലമഭായ
കേസഭാര്കടഴ്സുകേള ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില കപഭാലതീസസ വെകുപനിവല മനിനനിസതീരനിയല
സഭാഫനിനസ  നലകേനിയനിട്ടുള  ഈ  പ്രകതലകേ  ആനുകൂലലലാം  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ശദയനിലവപടനിടനില.

(സനി)  28.02.2006-വല സ.ഉ.  (വവകേ)  നമ്പര്  11/2006/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
കേസഭാര്കടഴനിനസ അര്ഹരഭായ ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ മഭാത്രമഭാണസ കേസഭാര്കടഴസ അനുവെദനിക്കുന്നതസ.
ആയതനിനഭാല ഏവതങ്കേനിലുലാം  ഒരു വെനിഭഭാഗലാം  ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലലാം നനിലവെനിലനില.

തനിരുവെല-കേന്നന്തെഭാനലാം-പഭായനിപഭാടസ -മലപളളനി-കചേലവക്കഭാമ്പസ കറഭാഡസ
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

36 (2605) ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെല,മലപളനി  എന്നതീ  തഭാലൂക്കസ  ആസഭാനങ്ങവള  തമ്മേനില
ബനനിപനിക്കുന്ന തനിരുവെല- കേന്നന്തെഭാനലാം-പഭായനിപഭാടസ-മലപളനി-കചേലവക്കഭാമ്പസ കറഭാഡസ
തകേര്നകേനിടക്കുനവവെന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനില  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനഭായനി
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷത്തനില തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡസ  അടനിയന്തെരമഭായനി  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി) 20-8-2016-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1192/2016/വപഭാ.മ.വെ. പ്രകേഭാരലാം
KIIFB  മുഖഭാന്തെരലാം  ഫണസ  ലഭലമഭാക്കനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ  20  കകേഭാടനി  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡസ  പുനരുദഭാരണവമഭായനി  ബനവപടസ  RICK  മുഖഭാന്തെരലാം
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  വെരുന.  ഡനി.പനി.ആര്.  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയസ  മഭാത്രകമ
ഫണസ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കസ സമര്പനിക്കുവെഭാന സഭാധലമഭാകൂ. 

ശലാംഖുമുഖലാം കവെളനി കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

37 (2606)  ശതീ  .    വെനി  .    എസസ  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിരുന്ന.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  ശലാംഖുമുഖലാം-കവെളനി  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എത്രയലാംകവെഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി എകപഭാഴകത്തക്കസ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശലാംഖുമുഖലാം-കവെളനി  കറഭാഡസ  തതീരകദശ  പഭാതയനില  ഉളവപടതഭാണസ.
10-7-2017-വല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  942/2017/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  തതീരകദശ
പഭാതയവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ കേനിഫ്ബനി മുഖഭാന്തെരലാം ഫണസ ലഭലമഭാക്കനി വചേയ്യുന്നതനിനസ
6500 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം ശലാംഖുമുഖലാം-കവെളനി കറഭാഡനിനസ  30 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം തതസത്തനില
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുളളതുലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട നടത്തനിപനിനഭായനി വസഷലല
പര്പസസ വവെഹനിക്കനിള (SPV) ആയനി കകേരളഭാ കറഭാഡസ ഫണസ കബഭാര്ഡനിവന (KRFB)
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുമഭാണസ.  ശലാംഖുമുഖലാം-കവെളനി  കറഭാഡനിവന്റെ  ഇനവവെസനികഗഷന
റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  NATPAC-വന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഇതസ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയസ  മഭാത്രകമ  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനി-ക്കസ സമര്പനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
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38 (2607) ശതീ  .   വകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വെഭാമനപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിവല കേഭാകരറസ-കേലറ-പഭാകലഭാടസ  കറഭാഡസ  കശഭാചേലഭാവെസ
യനിലഭാവണന്ന വെസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത കറഭാഡസ  റതീടഭാറനിലാംഗസ  നടത്തനി
സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിവന്റെ  7/000  മുതല  12/500  വെവരയളള
ഭഭാഗവത്ത  പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഏഴസ  കകേഭാടനി  രൂപയവട
ഒരു പ്രവൃത്തനി പഭാന ഫണനില ഉളവപടുത്തനി നടനവെരുന.  കൂടഭാവത 0/000 മുതല
7/000 വെവരയലാം 12/500 മുതല 21/050 വെവരയമുളള പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ
കേനിഫ്ബനി മുഖഭാന്തെരലാം  (വെഭാമനപുരലാം-ചേനിറഭാര് കറഭാഡസ)  ഫണസ ലഭലമഭാക്കനി വചേയ്യുന്നതനിനസ
1-11-2016-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1502/2016/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  10  കകേഭാടനി
രൂപയസ ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതുലാം കേനിഫ്ബനിയവട അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുളളതുമഭാണസ.
സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

തുരുത്തനി-കേരനിയഭാടസ  പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

39  (2608)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജേയന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില 2016-2017 ബഡ്ജേറനിൽ അനുവെദനിച കേണ്ണൂര്-
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജേനിലകേവള  ബനനിപനിക്കുന്ന  തുരുത്തനി-കേരനിയഭാടസ  പഭാലത്തനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇകതഭാടനുബനനിച്ചുള  തുരത്തനി  മുക്കസ  -കേരനിയഭാടസ  പഭാലത്തനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇരു പഭാലങ്ങളുവടയലാം പണനി പൂർത്തതീകേരനിച്ചുസ എന്നകത്തക്കസ ഉദ്ഘഭാടനലാം
നടത്തഭാൻ കേഴനിയവമന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  ബഡ്ജേറസ  പ്രസലാംഗത്തനില ഉളവപടതുലാം  കേനിഫ്ബനി  വെഴനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചതുമഭായ  തുരുത്തനിമുക്കസ-കേരനിയഭാടസ  തുരുത്തനി-കേരനിയഭാടസ
പഭാലങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ 15 കകേഭാടനി രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.
മയഴനിപ്പുഴയസ  കുറുവകേ,  കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിവല കൂതപറമ്പസ  മണ്ഡലത്തനിലവപട പഭാനൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിവയയലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജേനിലയനിവല  വെടകേര  മണ്ഡലത്തനിലവപട
ഏറഭാമല  പഞഭായത്തനികനയലാം  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലവപട എടകചരനി
പഞഭായത്തനികനയലാം  തമ്മേനില  ബനനിപനിക്കുന്ന രണസ  പഭാലങ്ങളുലാം  കൂടനികചര്ത്തസ
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ഏകേകദശലാം  'Y'  ആകൃതനികയഭാടസ  കൂടനിയ  ഒരു  പഭാലത്തനിനഭാണസ  രൂപകേലപന
വചേയ്തനിട്ടുളളതസ.  ഇതനിവന്റെ  ഇനവവെസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ.
അവവലനവമന്റെസ പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  മണ്ണസ പരനികശഭാധന പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ.
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടസ  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഡനിവവസന
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  ഡനിവവസന
വെനിഭഭാഗത്തനിനസ സമര്പനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള.

(സനി) പഭാലത്തനിവന്റെ ഡനിവവസന ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം വെനിശദമഭായ എസനികമറസ
തയഭാറഭാക്കനി കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിയലാം തുടര്ന്നസ സഭാകങ്കേതനികേഭാനു
മതനിയലാം  ലഭലമഭാക്കനി  വടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനു  കശഷകമ  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള. 

പുനലൂര്-മൂവെഭാറ്റുപുഴ കസറസ വവഹകവെ

40  (2609)  ശതീ  .    എലകദഭാസസ  പനി  .    കുന്നപനിളനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.  കപ്രഭാജേക്ടനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായള പുനലൂര്-മൂവെഭാറ്റുപുഴ കസറസ
ലഹകവെയവട ഒന്നഭാലാം റതീചനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുനലൂര് മുതല വപഭാനകുന്നലാം വെവരയളള 82 കേനി.മതീ. കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം
വപഭാതു സസകേഭാരല പങ്കേഭാളനിത്ത വെലവെസയനില നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രതീകേസഭാളനിഫനികക്കഷന
കേഴനിഞതനിനുകശഷമുളള വടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട കേരഭാറുകേഭാവര പ്രതീകേസഭാളനിവവഫ വചേയ്തതനിനുകശഷലാം
കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെയലാം  സനിയറനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിയവടയലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ.
ഫനിനഭാനഷലല  ബനിഡസ  പ്രതീകേസഭാളനിഫനികക്കഷന  കയഭാഗലരഭായ  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാര്ക്കസ
വകേഭാടുക്കുവെഭാനുളള RFP (Request for Proposal)  കലഭാകേ ബഭാങ്കേസ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ
അയചനിട്ടുണസ.  വടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷമഭാണസ ഏജേനസനികേവള
വതരവഞടുക്കുന്നതസ.  പനിപനിപനി  കപ്രഭാജേക്ടനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  RFP  നലകുന്ന
കേരഭാറുകേഭാരനിലനനിന്നസ  കയഭാഗലരഭായ  കേരഭാറുകേഭാവര  വതരവഞടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ  ചുരുങ്ങനിയതസ  ആറസ  മഭാസവമങ്കേനിലുലാം  കവെണനിവെരുലാം.
ഇവതഭാവടഭാപലാംതവന്ന പ്രസ്തുത പദതനിയവട കമലകനഭാടത്തനിനസ വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-വയ
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുളള  സസതന  എഞനിനതീയവറ  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുളള
ദര്ഘഭാസുലാം വെനിളനികക്കണതുണസ.
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പ്രവൃത്തനി  തതീര്ക്കുവെഭാനുളള  കേഭാലഭാവെധനി  30  മഭാസമഭായതനിനഭാല
2020- ാാമഭാണസ  ആദലകത്തഭാവട  മഭാത്രകമ  ഇനൗ  നടപടനികേള  എലഭാലാം  തതീര്ത്തസ  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയൂ.  ഇതനിനഭായനി  കലഭാകേബഭാങ്കേനിവന്റെ  2019  ഏപ്രനില  മഭാസലാം
തതീരുന്ന  കലഭാണ്  കേഭാലഭാവെധനി  ഏകേകദശലാം  ഒന്നര  വെര്ഷകത്തവക്കങ്കേനിലുലാം  നതീകടണ
ആവെശലലാം വെനകചേരുലാം.

ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവല  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല  വെകുപനിവന്റെയലാം  കലഭാകേ
ബഭാങ്കേനിവന്റെയലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവെശലമഭാണസ. 

കബപ്പൂര്-വചേറുവെണ്ണൂര് കറഭാഡനിവന്റെ നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

41  (2610)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കബപ്പൂര്  -  വചേറുവെണ്ണൂര് കറഭാഡനിവന്റെ
നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേളുവട നനിലവെനിവല സനിതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  തസരനിതവപടുതന്നതനിനസ  ആവെശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  കബപ്പൂര്-വചേറുവെണ്ണൂര്
കറഭാഡനിവന്റെ  നവെതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  വടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
കേരഭാറുകേഭാരനസ  28-7-2016-നസ  ഉത്തരകമഖലഭാ  സൂപ്രണനിലാംഗസ  എഞനിനതീയറുവട
കേഭാരലഭാലയത്തനിലനനിന്നസ വസലക്ഷന കനഭാടതീസസ നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

അകരങ്ങഭാടസ  പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള വപ്രഭാകപഭാസല

42  (2611)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  അകരങ്ങഭാടസ  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസല  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകരങ്ങഭാടസ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസലുമഭായനി
ബനവപട തുടര്നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  അകരങ്ങഭാടസ  പഭാലത്തനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം മുഴവെനഭായലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  അകപ്രഭാചസ  കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇകപഭാള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ. 
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പഭാലക്കഭാടസ  കകേഭാടതനി സമുചയത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

43  (2612)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടസ  കകേഭാടതനി  സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച്ചുള പുകരഭാഗതനികേള
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടസ  കകേഭാടതനി സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള ഭരണഭാനുമതനി ആഭലന്തെര
വെകുപനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ അനന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

കചേര്ത്തല മുതല കേഴക്കൂടലാം വെവരയള കദശതീയപഭാത വെനികേസനലാം

44 (2613)  ശതീ  .    എന  .    വെനിജേയന പനിള :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചേര്ത്തല  മുതല  കേഴക്കൂടലാം  വെവരയള  കദശതീയപഭാത  45  മതീററഭായനി
വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സലലാം  ഏവറടുക്കുന്ന  നടപടനികേളുവട  പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കദശതീയപഭാത  വെതീതനി  കൂട്ടുകമ്പഭാള  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനികക്കണനി
വെരുന്ന പഭാലങ്ങളുവട നനിർമ്മേഭാണലാം ഉടന ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേര്ത്തല  മുതല  കേഴക്കൂടലാം  വെവരയളള  കദശതീയപഭാത  45  മതീറര്
ROW-യനില  നഭാലസ  വെരനിപഭാതയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതസ  നഭാഷണല  വവഹകവെ
അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ  ഇന്തെല  മുഖഭാന്തെരമഭാണസ.  ഇതനിനഭായളള  പഭാതയവട  വെനിശദമഭായ
പദതനി കരഖ തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  നഭാഷണല വവഹകവെ അകതഭാറനിറനി ഓഫസ ഇന്തെല
നനിയമനിച കേണ്സളടനസനി വെഴനി തയഭാറഭാക്കനിയ അവവലനവമന്റെനിനസ കകേരള സര്ക്കഭാര്
വപഭാതുവെഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  നനിലവെനിവല  കറഭാഡനിവന്റെ  മധലഭഭാഗലാം
അടയഭാളവപടുത്തല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.  സലവമടുപസ  തുടങന്നതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര മനഭാലയത്തനിലനനിനലാം  നഭാഷണല വവഹകവെ അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ  ഇന്തെലയസ
ഉത്തരവെസ  ലഭനികക്കണതുണസ.  അതസ  കേനിട്ടുന്ന  മുറയസ  മഭാത്രകമ  സലവമടുപസ
തുടങകേയളള. 

(ബനി)  നനിലവെനിവല  രണസ  വെരനിപഭാതയനിലുളള  പഭാലങ്ങളക്കസ  സമഭാന്തെരമഭായനി
പുതനിയ  പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചസ  നഭാലസ  വെരനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ  അനുകയഭാജേലമഭാക്കു
ന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇനൗ  പ്രവൃത്തനി  നഭാലസ  വെരനിപഭാതയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
വനഭാപമഭായനിരനിക്കുലാം നടപഭാക്കുകേ. 
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പൂഞഭാര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേളുവട പുനരുദഭാരണലാം

45 (2614)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലയസ  ഉയര്തവമന്നസ  പ്രഖലഭാപനിച  പൂഞഭാര്
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  മുണക്കയലാം  -  ഇളലാംകേഭാടസ  -  വെഭാഗമണ്,  ഭരണങ്ങഭാനലാം  -
പഭാറകത്തഭാടസ,  അരുവെനിതറ-പൂവെകത്തഭാടസ,  ഈരഭാറ്റുകപട  -  വെഭാഗമണ്,  ഈരഭാറ്റുകപട-
പൂഞഭാര്  എന്നതീ  കറഭാഡുകേളുവട  പുനരുദഭാരണ  പണനികേള  എത്രയലാം  കവെഗലാം
നടപഭാക്കുവെഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുണക്കയലാം  -  ഇളലാംകേഭാടസ  -  വെഭാഗമണ്,  ഭരണങ്ങഭാനലാം  -  പഭാറകത്തഭാടസ,
അരുവെനിതറ-പൂവെകത്തഭാടസ,  ഇനൗരഭാറ്റുകപട-പൂഞഭാര്  എന്നതീ  കറഭാഡുകേളുവട
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായളള എസനികമറസ  ചേതീഫസ  എഞനിനതീയര് തലത്തനില
തയഭാറഭാക്കനി വെരുന. വെനിശദമഭായ എസനികമറസ സര്ക്കഭാരനില ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ മഭാത്രകമ
ഭരണഭാനുമതനി  നലകുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകേയളള.   ഇനൗരഭാറ്റുകപട-വെഭാഗമണ്  കറഭാഡസ
പുനരുദഭാരണവമഭായനി  ബനവപടസ  RICK  മുഖഭാന്തെരലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി
വെരുന.  ഡനി.പനി.ആര്. പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയസ മഭാത്രകമ ഫണസ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനിക്കസ സമര്പനിക്കുവെഭാന സഭാധലമഭാകുകേയളള. 

ഇടപളളനി വറയനിലകവെ അണര് ബനിഡ്ജേസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

46  (2615)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില എലാം.എല.എ.  എ.  ഡനി.  എസനില
ഉളവപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  ഇടപളനി  റയനിലകവെ  അണർ  ബനിഡ്ജേനിനസ  1.16
കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിക്കുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുനകവെഭാ;

(ബനി)  ഇതനികന്മേൽ  എന്തെസ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവവെനലാം  നനിലവെനിവല  അവെസ
എന്തെഭാവണനലാം വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ,  എലാം.എല.എ.-യവട
ആസനി  വെനികേസന ഫണനിലനനിന്നസ  1.26  കകേഭാടനി  രൂപയലാം ശതീ.  വവഹബനി ഇനൗഡന
എലാം.എല.എ.-യവട  ആസനി  വെനികേസന  ഫണനിലനനിന്നസ  1.16  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
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വപ്രഭാഫസര്  വകേ.  വെനി.  കതഭാമസസ  എലാം.പനി.-യവട  പ്രഭാകദശനികേ  ഫണനിലനനിനലാം  99
ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അനുവെദനിക്കഭാന  പ്രസ്തുത  ജേനപ്രതനിനനിധനികേള  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ
ആവെശലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ടനി  പദതനി  കകേഭാസസ  വഷയറനിലാംഗസ  അടനിസഭാനത്തനില  നടതവെഭാന
വറയനിലകവെ സമ്മേതനിചനിട്ടുണസ.  വറയനിലകവെ സമര്പനിചനിട്ടുളള  4,64,27,058  രൂപയ്ക്കുളള
ടനി പദതനിയവട പുതുക്കനിയ വെനിശദമഭായ എസനികമറസ പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

കറഭാഡുകേളനിവല വെളവകേള നനിവെര്ത്തഭാന നടപടനി

47  (2616)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ഉയര്ന്ന  നനിലവെഭാരമുളള  പല  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
വെലനിയ  വെളവകേള  ഉളളതനിനഭാല  അവെനിവട  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡനിവന്റെ  വെളവകേള  നനിവെര്തന്നതനിനസ  സനൗജേനലമഭായനി  സലലാം
നലകുന്നവെര്ക്കസ വെളവകേള നനിവെര്ന്നസ കേഴനിയകമ്പഭാള അധനികേമഭായനി ലഭനിക്കുന്ന സലലാം
വകേഭാടുക്കുവെഭാന ആവെശലമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങവന ഒരു അനുകൂല ഉത്തരവെനിറക്കനിയഭാല കകേരളത്തനിവല  പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേളനിവല  വകേഭാടുലാം  വെളവകേള  നനിവെര്ത്തനിവയടുത്തസ  അപകേടങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം
ഇലഭാതഭാക്കഭാവമന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിചസ  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ഉയര്ന്ന  നനിലവെഭാരമുളള  പല  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
വെലനിയ  വെളവകേള  ഉളളതനിനഭാല  അവെനിവട  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്നതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  ആയവെ  വവഡ്രെവെര്മഭാവര  കബഭാധലവപടുതന്നതനിനുകവെണനി
അപകേട  സൂചേനഭാ  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ.  കറഭാഡുകേളുവട  വെതീതനി  കൂട്ടുന്ന
പദതനികേളനില  ഇപ്രകേഭാരമുളള  അപകേടകേരമഭായ  വെളവകേള  വസ്ട്രേയനിറന
വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണനി  പദതനികേള  ഡതീവറയനിലഡസ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടനില
(ഡനി.പനി.ആര്.) ഉളവപടുത്തഭാറുണസ.

(ബനി)  ഇതസ  നയപരമഭായനി  തതീരുമഭാനനികക്കണ  വെനിഷയമഭാണസ.  എങ്കേനിലുലാം
ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണസ.

(സനി) പരനിഗണനിക്കുലാം.
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പഭാലക്കഭാടസ  ഗവെണ്വമന്റെസ വെനികക്ടഭാറനിയ കകേഭാകളജേനിവല പുതനിയ
ഓഡനികറഭാറനിയലാം

48  (2617)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടസ  ഗവെണ്വമന്റെസ  വെനികക്ടഭാറനിയ കകേഭാകളജേനിവല പുതനിയ ഓഡനികറഭാറനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച്ചുള പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടസ  ഗവെണ്വമന്റെസ  വെനികക്ടഭാറനിയ കകേഭാകളജേനിവന്റെ പുതനിയ ഓഡനികറഭാറനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള വെനിശദമഭായ എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കനിവെരുന. 

ആലത്തൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല പനി.ഡബബ.ഡനി. പ്രവൃത്തനികേള

49 (2618)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം/വകേടനിട  വെനിഭഭാഗങ്ങള  ഏവറടുത്തസ  നടതന്ന  പ്രവൃത്തനികേൾ
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഏവതങ്കേനിലുലാം ഉകണഭാ എന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനിൽ  അവെ  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതനിനസ  കേഭാരണലാം  എന്തെഭാവണന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം/വകേടനിട  വെനിഭഭാഗങ്ങള  ഏവറടുത്തസ  നടതന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാംതവന്നയനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല.

വവവെപനിന-പളനിപ്പുറലാം തതീരകദശപഭാത വെതീതനികൂടനി പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

50 (2619)  ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ലവെപനിന-പളനിപ്പുറലാം തതീരകദശപഭാത വെതീതനികൂടനി പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
ഇവലങ്കേനില  കേഭാലതഭാമസലാം  എന്തുവകേഭാണഭാവണനലാം  എന്നകത്തക്കസ  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുവമനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വവവെപനിന-പളനിപ്പുറലാം  തതീരകദശ  പഭാത  12  മതീറര്  വെതീതനിയനില  ROW
കേണക്കഭാക്കനി ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി അവവലനവമന്റെസ പരനിഗണനിക്കുന്ന കവെളയനില,
12  മതീറര്  വെതീതനിയനില  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേനിചഭാല  കൂടുതല  വെതീടുകേവള
ബഭാധനിക്കുവമന്നതനിനഭാല  10  മതീറര്  വെതീതനിയനില  പുതനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.
അടനിയന്തെരമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ. 

ശഭാസമലാംഗലലാം-വവെളളയമ്പലലാം കറഭാഡസ

51  (2620)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിവല ശഭാസമലാംഗലലാം  -  വവെളയമ്പലലാം കറഭാഡസ
മഭാതൃകേഭാ കറഭാ ഡഭായനി കകേരളഭാ കറഭാഡസ ഫണസ കബഭാര്ഡസ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലൂവട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ എവന്തെന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിവന്റെ  ശഭാസമലാംഗലലാം  ഭഭാഗവത്ത വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങ്കേനില എന്തുവകേഭാവണന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കറഭാഡനിവല  നടപഭാതകേൾ  പലയനിടങ്ങളനിലുലാം  വപഭാടനിവപഭാളനിഞ
കേനിടക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കറഭാഡനിവന്റെ  സനൗനരലവെൽക്കരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടനിട്ടുള
മരങ്ങളുലാം വചേടനിചടനികേളനിവല വചേടനികേളുലാം പലയനിടതലാം കൃതലമഭായ പരനിപഭാലനമനിലഭാത്തതു
കേഭാരണലാം കമഭാശമഭായ അവെസയനിലഭാവണന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഈ  കറഭാഡനിവന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവെസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാതൃകേഭാ
കറഭാഡനിവന്റെ  നനിലവെഭാരത്തനികലക്കുയര്തന്നതനിനുലാം  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളഭാ  കറഭാഡസ  ഫണസ  കബഭാര്ഡസ,  വവെളളയമ്പലലാം-ശഭാസമലാംഗലലാം
കറഭാഡനിവന  മഭാതൃകേഭാ  കറഭാഡഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.  ടഭാഫനികേസ,  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ
പരനിഷഭാരങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  വവെളളയമ്പലലാം-ശഭാസമലാംഗലലാം  കറഭാഡസ  ടഭാഫനികേസ
കപഭാലതീസസ മഭാതൃകേഭാ കറഭാഡഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ശഭാസമലാംഗലലാം  ജേലാംഗ്ഷനനില  രണസ  വപടനിക്കടകേള  ഇതുവെവരയലാം
ഒഴനിപനിവചടുക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല പ്രസ്തുത ഭഭാഗവത്ത നടപഭാതയവട പ്രവൃത്തനി
ഒഴനിച്ചുളള ബഭാക്കനിവയലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം 2012-ല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
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(സനി) വവെളളയമ്പലലാം-ശഭാസമലാംഗലലാം കറഭാഡനില പ്രതനികരഭാധ വെകുപനിനസ കകേബനിള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വകേ.എസസ.ഇ.ബനി.,  എയര്വടല  എന്നതീ  യൂടനിലനിറനി

ഏജേനസനികേളുവട  യൂടനിലനിറനി  വവലനുകേള  ഇടുന്നതനിനുമഭായനി  അനുമതനി

നലകുകേയണഭായനി.   ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനില  ചേനില  സലങ്ങളനില

വവടലുകേള  മഭാറനി  യൂടനിലനിറനി  സഭാപനിക്കുകേയലാം  അവെ  തതീരുന്ന  മുറയസ  പദതനിയവട

കേണ്സഷണര്  കേമ്പനനിയഭായ  ടനി.ആര്.ഡനി.സനി.എല.  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയലാം

വചേയ്തനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനില  ഇകപഭാള  ഒരു  മഭാനകഹഭാളനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള

നടനവെരനികേയഭാണസ.  ഇനൗ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയസ  നടപഭാതയവട

അറകുറപണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണസ.

(ഡനി)  ഉണസ.  കസഭാഷലല  കഫഭാറസ്ട്രേനി  വെകുപസ  ഇനൗ  കറഭാഡനില  കുകറ

വചേടനിവചടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ.  ഇവെയനില  പലതുലാം  ഉണങകേകയഭാ,  ചേടനികേള

വപഭാട്ടുകേകയഭാ,  വചേടനികേള  കൂടുതലഭായനി  വെളരുകേകയഭാ,  പരനിപഭാലനക്കുറവമൂലലാം

കമഭാശമഭായ അവെസയനികലഭാ ആണസ.  ഇവെ ഇവെനിവടനനിനലാം നതീക്കലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി

കസഭാഷലല കഫഭാറസ്ട്രേനി വെകുപനിനസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ഇ)  വവെളളയമ്പലലാം-ശഭാസമലാംഗലലാം  കറഭാഡനിവന്റെ  നടപഭാതയവട  വവടലുകേള

ഏവറക്കുവറ  പുനനഃസഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ.  കസഭാഷലല  കഫഭാറസ്ട്രേനി  വെകുപ്പുമഭായനി

സഹകേരനിചസ  ഇനൗ  കറഭാഡനില  നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുളള  മരങ്ങളുലാം  വചേടനികേളുലാം  കൃതലമഭായനി

പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

കപരനികശ്ശേരനി-വചേങ്ങന്നൂര് സമഭാന്തെര പഭാതയവട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

52  (2621)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ) കപരനികശ്ശേരനി - വചേങ്ങന്നൂര് സമഭാന്തെര പഭാതയവട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

എവന്തെലഭാവമന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ഫണസ  അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ

വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാതയവട  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  സലാംക്ഷനിപ്ത

റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കപരനികശ്ശേരനി  വലവെല  കക്രഭാസസ  മുതല  വചേങ്ങന്നൂര്  വറയനിലകവെ  ഓവെര്
ബനിഡ്ജേസ വെവര സമഭാന്തെര പഭാത നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള ഇനവവെസനികഗഷന നടപടനി
ക്രമങ്ങളക്കുളള വടണര് വെനിളനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇനവവെസനികഗഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമുളള  3.3  ലക്ഷലാം
രൂപയസ ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഇല.  ഇനവവെസനികഗഷന  റനികപഭാര്ടസ  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയസ  മഭാത്രകമ
സലാംക്ഷനിപ്ത റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള.

മഭാകവെലനിക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല മരഭാമത്തസ പ്രവൃത്തനികേള

53 (2622)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  ബഡ്ജേറനില  ഉളവപടുത്തനി
അനുവെദനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ  വെകുപസ  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില  ബഡ്ജേറനില  ഉളവപടുത്തനി
നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴനിലവെരുന്ന  നഭാലസ  പ്രവൃത്തനികേള
എഗനിവമന്റെസ വെചസ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

നൂറനഭാടസ വലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയത്തനിവല വകേടനിട വെനിപുലതീകേരണലാം, ചുറ്റുമതനില
നനിര്മ്മേഭാണലാം   എന്നനിവെ  സലാംകയഭാജേനിപനിചസ  നബഭാര്ഡസ  ഫണനില  ഉളവപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ഇനൗ  വെര്ക്കനിനുകവെണനിയളള  ആര്ക്കനിവടക്ചേറല
കഡ്രെഭായനിലാംഗസ  തയഭാറഭായനിട്ടുണസ.  മണ്ണസ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുളള  ദര്ഘഭാസസ  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന.

രഭാജേഭാരവെനിവെര്മ്മേ  വവഫന  ആര്ട്സസ  കകേഭാകളജേനില  പുതനിയ  വകേടനിടത്തനിനസ
കവെണനിയളള  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനിവെരനികേയഭാണസ.  ശഭാരദഭാമനനിരലാം  കകേഭാകളജേനിനു
കവെണനിയളള സലലാം ലഭലമഭായനിടനില. 

(ബനി)  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിവല  പ്രവൃത്തനികേളുവട  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  വകേടനിട വെഭഭാഗത്തനിവല പ്രവൃത്തനികേള
അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 
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ഓചനിറയനിവല സനിഗ്നല വവലറ്റുകേള

54 (2623)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓചനിറയനിൽ  നനിലവെനിവല  കദശതീയപഭാതയലാം  പഴയ  കദശതീയപഭാതയലാം
കചേരുന്ന ഭഭാഗത്തസ സഭാപനിചനിട്ടുള സനിഗ്നല ലലറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള
ചുമതല ഏതസ വെകുപനിനഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സനിഗ്നല ലലറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം ഈ ഭഭാഗത്തസ
അപകേടങ്ങള പതനിവെഭാകുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)   പ്രസ്തുത  സനിഗ്നല  ലലറ്റുകേള  പ്രവെര്ത്തനിപനിചസ  ഈ  പ്രകദശലാം
അപകേടരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓചനിറയനില  നനിലവെനിവല  കദശതീയ  പഭാതയലാം  പഴയ  കദശതീയപഭാതയലാം
കചേരുന്ന ഭഭാഗത്തസ സഭാപനിചനിട്ടുളള സനിഗ്നല വവലറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
ചുമതല കപഭാലതീസസ വെകുപനിനഭാണസ.

(ബനി) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഇനൗ  പ്രകദശത്തസ  നനിലവെനിലുളള  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിച്ചു
വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. ഇതനികനഭാവടഭാപലാം ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായ സനിഗ്നല വവലറ്റുകേള
പ്രസ്തുത സലതനനിനലാം നതീക്കലാം വചേയ്തസ പകേരലാം പുതനിയ കസഭാളഭാര് സനിഗ്നല വവലറസ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ  കറഭാഡസ  കസഫനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനി
വെരുന.  ആയതനിനസ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നമുറയസ  മഭാത്രകമ  ടഭാഫനികേസ  സനിഗ്നല
സഭാപനിക്കഭാന കേഴനിയകേയളള.

കറഭാഡുകേളുവട വെഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേള

55  (2624)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവന്റെ അധതീനതയനിലുളള കറഭാഡുകേളുവട വെഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേളക്കസ  2017-18  വെര്ഷത്തനില ആവകേ എത്ര തുകേ അനുവെദനിച്ചുവവെന്നസ
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വെര്ഷകേഭാലപൂര്വ്വ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  എത്ര തുകേ  അനുവെദനിച്ചു
വവെന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലയളവെനികലക്കസ വസഷലല റനിപയര്, ഓടകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നനിവെയഭായനി എത്ര തുകേ അനുവെദനിച്ചുവവെന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപളളനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  കറഭാഡുകേളുവട  ഓര്ഡനിനറനി
റനിപയര്,  വസഷലല റനിപയര് എന്നതീ വെനിഭഭാഗങ്ങളനില എത്ര തുകേ അനുവെദനിച്ചുവവെന്നസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ; ആയതനിവന്റെ വെനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിച കസറസവമന്റെസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവന്റെ അധതീനതയനിലുളള കറഭാഡുകേളുവട വെഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേളക്കസ  2017-18  വെര്ഷത്തനില  വെര്ഷകേഭാല  പൂര്വ്വ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 1737.40 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലയളവെനികലക്കസ വസഷലല റനിവപയറനിനഭായനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ. ഒഭാടകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി തുകേ അനുവെദനിചനിടനില.

(സനി)  കേരുനഭാഗപളളനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  കറഭാഡുകേളുവട  ഓര്ഡനിനറനി
റനിവപയറനിനഭായനി  12  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.  അനുവെദനിച തുകേ സലാംബനനിച
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലയനില മലകയഭാര വവഹകവെ വെനികേസനലാം

56  (2625)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജേനിലയനില  മലകയഭാര  ലഹകവെ  വെനികേസനവമഭായനി
ബനവപടസ  ഡനി.പനി.ആർ.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇനവവെസനികഗഷന  എസനികമറസ
തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനസ അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ജേനിലയനില മലകയഭാര ലഹകവെ വെനികേസനവമഭായനി ബനവപടസ ഇനനി എത്ര
കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡസ അഭനിവൃദനിവപടുത്തഭാനുണസ ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   മലകയഭാര  വവഹകവെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെസ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  942/2017/വപഭാ.മ.വെ.  തതീയതനി  10-7-2017  പ്രകേഭാരലാം
തതസത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ഹനില  വവഹകവെ  പ്രവൃത്തനികേളുവട
ഇനവവെസനികഗഷന  എസനികമറ്റുകേളുവട  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി  നലകേനി
ഇനവവെസനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള നടതന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ സൂപ്രണനിലാംഗസ
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം എകനികേബടതീവെസ എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  ജേനിലയനില ആവകേയളള  127.295  കേനി.മതീ.  മലകയഭാര  പഭാതയനില  53.9
കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  വെനിവെനിധ  പദതനികേളനില  ബനി.എലാം.,  ബനി.സനി.  നനിലവെഭാരത്തനില
വചേയ്തനിട്ടുണസ. എന്നഭാല ഇനൗ ഭഭാഗങ്ങളനിവലലഭാലാം 5.50 മതീറര് വെതീതനിയനിലഭാണസ ബനി.എലാം.,
ബനി.സനി.  വചേയ്തനിട്ടുളളതസ.  പുതനിയ  ഇനവവെസനികഗഷന  എസനികമറസ  പ്രകേഭാരലാം  ഇനൗ
ഭഭാഗങ്ങള  ഏഴസ  മതീറര്  വെതീതനിയനില  ടഭാറനിലാംഗസ  ലഭനിക്കത്തക്ക  വെനിധത്തനിലഭാണസ
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ. 

കറഭാഡുകേളുവട വെനികേസനത്തനിനസ വചേലവെഭാക്കനിയ തുകേ

57  (2626)  ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  കദവെനികുളലാം
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  കറഭാ ഡുകേളുവട  വെനികേസനത്തനിനസ
വചേലവെഭാക്കനിയ തുകേ എത്രയഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  വചേലവെഭാക്കനിയതസ  ഏവതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുവട
വെനികേസനത്തനിനഭാവണന്ന വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  കദവെനികുളലാം
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  ശബരനിമല  വെര്ക്കുകേള  ഉളവപവട  കനഭാണ്  പഭാന
ഇനത്തനില  950  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  പഭാന  ഇനത്തനില  839.23  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
അനുവെനിദനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

വകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ
പ്രവൃത്തനികേള

58  (2627)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  വകേഭായനിലഭാണനി
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ പ്രവൃത്തനികേള ഏവതലഭാലാം;  ഈ
പ്രവൃത്തനികേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  സുപ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളഭായ
മുചുകുന്നസ-മൂടഭാടനി  ഹനിലബസഭാര്  കറഭാഡസ,  കമലടനി-ബതീചസ  കറഭാഡസ,  പുക്കഭാടസ-
കതഭാരഭായനിക്കടവെസ  കറഭാഡസ  എന്നനിവെ  നവെതീകേരനിക്കഭാന  സമര്പനിച  എസനികമറസ
വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനില ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  അകേലഭാപ്പുഴ  പഭാലലാം,
കതഭാരഭായനിക്കടവെസ പഭാലലാം,  കകേഭാരപ്പുഴ പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മുരഭാടസ  പഭാലലാം പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവെയവട  പുകരഭാഗതനി  ഏതുഘടത്തനിലഭാവണന്നസ  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇവെയമഭായനി  ബനവപട  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതസ  ഓഫതീസനിലഭാണസ
പുകരഭാഗമനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉളര്ക്കടവെസ  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബനവപട
നടപടനികേള  ജേനിലഭാ  കേളക്ടറുവട  കയഭാഗത്തനിനുകശഷലാം  എത്രമഭാത്രലാം  മുകന്നഭാടസ
കപഭായനിട്ടുണസ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  വകേഭായനിലഭാണനി
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം, കദശതീയപഭാത, വകേടനിട വെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1,
2, 3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനില  വകേഭായനിലഭാണനിനനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  മുചുകുന്നസ-മൂടഭാടനി  ഹനിലബസഭാര്  കറഭാഡസ-  പൂക്കഭാടസ-കതഭാരഭായനിക്കടവെസ
കറഭാഡസ കേനി.മതീ. 0/000  മുതല  1/300  വെവര പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനി,  കമലടനി-ബതീചസ
കറഭാഡസ  0/000  മുതല  1/300  വെവര  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  എസനികമറസ
എന്നനിവെ തയഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

(സനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  അകേലഭാപ്പുഴ  പഭാലലാം,
കതഭാരഭായനിക്കടവെസ  പഭാലലാം  എന്നനിവെയവട  റനിവവവെസ്ഡസ  കഡ്രെഭായനിലാംഗസ  ലഭനിചതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  കകേഭാരപ്പുഴ  പഭാലത്തനിവന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിവെരുന. 

(ഡനി)  ഉളളര്ക്കടവെസ  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനവപട
ജേനിലഭാകേളക്ടറുവട  കയഭാഗത്തനിനുകശഷലാം  എല.എ.  തഹസനിലദഭാര്  35,97,906  രൂപ
ആവെശലവപടതഭായനി  ചേതീഫസ  എഞനിനതീയര്  അറനിയനിചനിട്ടുണസ.  ആയതനിനുളള  ചേതീഫസ
എഞനിനതീയറുവട വപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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പനതതഭാഴലാം - സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം. വചേതകേടവെസ  കറഭാഡസ 

59 (2628)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനതതഭാഴലാം  -  സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം.  കറഭാഡനിവന്റെ  തുടര്ചയഭായ
സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം മുതല വചേതകേടവെസ  വെവരയള പ്രവൃത്തനി നടതന്നതനിനസ
കറഭാഡസ ഫണസ കബഭാര്ഡസ സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എന.എചസ  212-വല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന ലബപഭാസഭായനി
വെനികേസനിപനിക്കഭാന  അനുകയഭാജേലമഭായ  ഈ  കറഭാഡനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനി  നടതന്നതനിനസ
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനതത്തഭാഴലാം-സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം.  കറഭാഡനിവന്റെ  തുടര്ചയഭായ
സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം.  മുതല  വപരനിങ്ങളലാം  വെവരയളള  795  മതീറര്  കറഭാഡനിവന്റെ
സഭാധലതഭാപഠനലാം  കകേരള  കറഭാഡസ  ഫണസ  കബഭാര്ഡസ  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  വപരനിങ്ങളലാം
മുതല വചേത്തസ കേടവെസ വെവരയളള കറഭാഡനിവന്റെ സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി) പനതത്തഭാഴലാം മുതല സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം. വെവരയളള കറഭാഡനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നഗര കറഭാഡസ വെനികേസന പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന.
സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം.  മുതല  വപരനിങ്ങളലാം  വെവരയളള  കറഭാഡസ  വെനികേസനിപനി
ക്കുന്നതനിനസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തസ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ
ഇവെയവട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ. 

പയന്നൂര് മനിനനി സനിവെനില കസഷന വമചവപടുത്തഭാന ഭരണഭാനുമതനി

60 (2629)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം
രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിവല പയന്നൂര് മനിനനി സനിവെനില കസഷന വമചവപടുത്തല
(ലപ്രസസ നമ്പര് 2017/2281) പ്രവൃത്തനിക്കസ ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതുവെവരയഭായനി; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  പയന്നൂര്  മനിനനി  സനിവെനില  കസഷവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബനവപടസ  30  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനിക്കുളള
വപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 
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പുഴയല പഭാലലാം പുതുക്കനിപണനിയന്നതനിനുളള നടപടനി

61  (2630)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  -  കുറനിപ്പുറലാം  സലാംസഭാന പഭാതയനിവല  തകേര്ന വെതീണ പുഴയല
പഭാലലാം പുതുക്കനി പണനിയന്നതനിനുള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണസ ;

(ബനി)  പുഴയല  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നസ
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തൃശ്ശൂര്-കുറനിപ്പുറലാം  സലാംസഭാന  പഭാതയനിവല  തകേര്നവെതീണ
പുഴയല പഭാലലാം  പുതുക്കനിപണനിയന്നതനിനുളള  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിക്കുളള  എസനികമറസ
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ.  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി  നലകുന്ന  മുറയസ  വടണര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചസ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ. 

കകേഭാതമലാംഗലത്തസ കചേലഭാടസ  കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണ കജേഭാലനികേള

62  (2631)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലത്തസ  കചേലഭാടസ  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കജേഭാലനികേള
സലാംഭനഭാവെസയനിലഭാവണനള കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2016-17  ബ ഡ് ജേറനില  കസഡനിയത്തനിനു  കവെണനി  കേനിഫ്ബനിയനില
അനുവെദനിച  10  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  മുനവെര്ഷങ്ങളനില  അനുവെദനിചസ  ബഭാക്കനി
കേനിടക്കുന്നതുമഭായ തുകേയലാം ഉപകയഭാഗനിചസ കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ
നനിലവെനില എവന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സങ്ങള ഉകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തടസ്സങ്ങള  നതീക്കുന്നതനിനുകവെണനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  സലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
വെനിട്ടുകേനിടനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല  കേരഭാറുകേഭാരവന  നകഷ്ടഭാത്തരവെഭാദനിത്തത്തനിലനനിനലാം
ഒഴനിവെഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(സനി&ഡനി)  ആവെശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തസ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ  പ്രവൃത്തനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ.
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മൂവെഭാറ്റുപുഴ കകേഭാടതനി സമുചയത്തനിവല പ്രവൃത്തനികേള

63  (2632)  ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴ  കകേഭാടതനി  സമുചയത്തനില  നനിലവെനില  നടനവെരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിവെരലാം, നനിലവെനിവല സനിതനി എന്നനിവെ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നസ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയലാം  എന്നസ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴ  കകേഭാടതനി  സമുചയത്തനിവന്റെ  ഒന്നഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  അഗ്നനിശമന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടനവെരുന.
ഇലകനിക്കല  കജേഭാലനികേള  വകേ.എസസ.സനി.സനി.  മുകഖന  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പ്രസ്തുത
കജേഭാലനിയവട 15 ശതമഭാനലാം മഭാത്രകമ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളു.  കശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനില കേരഭാറുകേഭാരന വെനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന.

(ബനി)  കകേഭാടതനി  സമുചയത്തനിവല  അധനികേ  നനിലകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   എന്നഭാല ഫനിനനിഷനിലാംഗസ  പണനികേള ഉളവപവടയള
അവെകശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  ആഭലന്തെര  വെകുപനില  സസതീകേരനിച്ചു  വെരുന.  ലവെദബതതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള  3  മഭാസത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണസ.   വറയനിന  വഷഡ്ഡുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഒകക്ടഭാബര് 31-നസ പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണസ.      

മടന്നൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കൂളനിക്കടവെസ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

64  (2633)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  28-2-2011-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  385/2011/വപഭാതുമരഭാമത്തസ
ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  മടന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല
കൂളനിക്കടവെസ പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയമഭായനി ബനവപട നടപടനികേള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കൂളനിക്കടവെസ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി
വടനഡര് വചേയ്തസ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  കൂളനിക്കടവെസ  പഭാലത്തനിനസ
28-2-2011-വല  സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  385/2011/വപഭാ.മ.വെ  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം
450.00  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുള ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.  തുടര്ന്നസ  4-2-2012-ല
3.70  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള  ഇനവവെസനികഗഷന  എസനികമറനിനസ  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി
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നലകുകേയലാം  വടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  ഇനവവെസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.  ഇനവവെസനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  പഭാലത്തനിവന്റെ
ജേനറല  ഡനിലസന  കഡ്രെഭായനിലാംഗസ  ലഭനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഡതീവറയനിലഡസ
ഡനിലസന കഡ്രെഭായനിലാംഗസ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)   കൂളനിക്കടവെസ  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബനവപടസ
മടന്നൂര് ഭഭാഗത്തസ അകപ്രഭാചസ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവെശലമഭായനി വെരുന്ന അധനികേ
സലലാം  എത്രയലാംവപവടന്നസ  ഏവറടുത്തസ  നലകേഭാവമന്നസ  മടന്നൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  സലലാം  ഏവറടുത്തസ  നലകുന്ന  മുറയസ
റനിലവെസ്ഡസ  ഡനിലസന  ലഭലമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പുതുക്കനിയ  എസനികമറസ
അലാംഗതീകേരനിചഭാല  മഭാത്രകമ  പഭാലത്തനിവന്റെ  വടണര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവെഭാന
കേഴനിയകേയള.

വകേഭാലകങ്കേഭാടസ  ലബപഭാസസ കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

65 (2634) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാലകങ്കേഭാടസ  ലബപഭാസസ  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിർമ്മേഭാണവമഭായനി  ബനവപടസ
എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  നഭാളനിതുവെവരയഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ  എന്നസ
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലബപഭാസസ  കറഭാഡനിവന്റെ ഭരണഭാനുമതനി  എന്നസ ലഭനിചതഭാവണനലാം ഈ
പദതനി എന്നസ തുടങ്ങഭാന കേഴനിയവമനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1045/2009/വപഭാ.മ.വെ.  തതീയതനി  
14-7-2009  പ്രകേഭാരലാം  വകേഭാലകങ്കേഭാടസ  ലബപഭാസസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  13  കകേഭാടനി
രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.  നനിലവെനില  ലബപഭാസസ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള സലവമടുപനിനസ ആവെശലമഭായ തുകേയഭായ 10,57,20,000  രൂപ
(പത  കകേഭാടനി  അനപത്തനികയഴസ  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ)  യവട  25
ശതമഭാനമഭായ  2,64,30,000  രൂപ  (രണസ  കകേഭാടനി  അറുപത്തനി  നഭാലസ  ലക്ഷത്തനി
മുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ)  വകേടനിവെയഭാന  വസഷലല  തഹസനിലദഭാര്  ആവെശലവപട
പ്രകേഭാരലാം  ടനി  തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള വലറര്  ഓഫസ  വക്രഡനിറസ  വപ്രഭാകപഭാസല
നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വെനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ എഞനിനതീയര് സമര്പനിചനിരുന.  ആയതസ
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  വകേഭാലകങ്കേഭാടസ  ലബപഭാസനിനുള  സലകമവറടുക്കുന്നതനിനസ
നനിശനിത തുകേ വെകേയനിരുത്തനി നടപസ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില പുതുക്കനിയ ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിക്കുവെഭാന  ചേതീഫസ  എ ഞനിനതീയര്ക്കസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.
ഫണസ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ സലകമവറടുക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ തുകേയസ ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനി  സലവമടുപസ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  ലബപഭാസസ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ ലബപഭാസസ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

66  (2635)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  വവബപഭാസസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇനൗ പ്രവൃത്തനിയവട ഡനി. പനി. ആര്., അനുമതനിക്കഭായനി ബനവപടവെര്ക്കസ
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ ലബപഭാസസ നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി
20 കകേഭാടനി രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനിയ്ക്കുകവെണനിയള സര്കവ്വ നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
കേനിഫ്ബനിയവട  അനുമതനിയസ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി
വക്കഭാണനിരനിക്കുന.

വനടുമങ്ങഭാടസ  മണ്ഡലത്തനിവല വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

67 (2636) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം വനടുമങ്ങഭാടസ മണ്ഡലത്തനില
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  മുഖഭാന്തെരലാം  എവന്തെലഭാലാം  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയലാം ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  വനടുമങ്ങഭാടസ
മണ്ഡലത്തനില വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപസ വകേടനിട വെനിഭഭാഗലാം നടപനിലഭാക്കനിയ വെനികേസന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വെനിഭഭാഗത്തനിവല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.   വെടപഭാറ-കുറനിയഭാണനി  -  കപഭാത്തനകകേഭാടസ  കറഭാഡസ  -  5.62  കകേഭാടനി  -
എഗനിവമന്റെസ വെചസ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

*    ലലബറനിയനില വെചനിടനിണസ
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2.  കവെകങ്കേഭാടസ - സണ്നഗര് - മുളമുക്കസ കറഭാഡസ - 3.77 കകേഭാടനി - എഗനിവമന്റെസ വെചസ

പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

3.   2016-17  ബഡ്ജേറസ  സതീചനില  ഉളവപടുത്തനി  വെഴയനില  –  പഴക്കുറനി  -

കേകചരനി നട – പതനിവനഭാന്നഭാലാം കേലസ ല കറഭാഡസ നഭാലുവെരനി പഭാതയഭാക്കുന്നതസ - 50 കകേഭാടനി

- വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

4.  2016-17 ബഡ്ജേറസ സതീചനില ഉളവപടുത്തനി വനടുമങ്ങഭാടസ - അരുവെനിക്കര –

വവെളനഭാടസ  കറഭാഡസ  -  41.6  കകേഭാടനി  രൂപയസ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുണസ.  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.

കൂടഭാവത 2017-18 ബഡ്ജേറസ സതീചനില പഴക്കുറനി - വവെമ്പഭായലാം - മലാംഗലപുരലാം

കറഭാഡസ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  200  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ  -

ഇനവവെസനികഗഷനുള എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

കദശതീയപഭാത വെനിഭഭാഗത്തനിനസ കേതീഴനില പ്രവൃത്തനികേവളഭാനലാം തവന്നയനില.

വവെടനിയകതഭാടുപഭാലത്തനിവന്റെ ഭൂമനി ഏവറടുക്കല നടപടനി

68 (2637) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വവെടനിയകതഭാടുപഭാലത്തനിവനറ  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല  നടപടനികേള

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിവനറ  ഭൂമനി  സര്കവെ  നടപടനികേള  എവെനിവടവെവര

ആവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വവെടനിയകതഭാടസ  പഭാലത്തനിവന്റെ  റനിലവെസ്ഡസ  അലലനവമന്റെസ  പ്രകേഭാരലാം

അതനിര്ത്തനി  കേല്ലുകേള  പുനനഃസഭാപനികക്കണതുണസ.   ആയതനിവന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)   അതനിര്ത്തനി കേല്ലുകേള സഭാപനിചകശഷകമ  ഭൂമനി  സര്കവ്വ നടപടനികേള

ആരലാംഭനിക്കുകേയള.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119 

പളനിപ്പുറലാം കകേഭാണ്വവെന്റെസ ബതീചസ  പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

69  (2638)  ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പളനിപ്പുറലാം കകേഭാണ്വവെന്റെസ ബതീചസ പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചസ
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പുതുക്കനിയ ഡനിവവസന, അവവലനവമന്റെസ എന്നനിവെ സലാംബനനിച അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലാം ആയനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കസ  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുവമന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിനസ  14-1-2015-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
68/2015/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  16,90,00,000  രൂപയസ  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  തുടര്ന്നസ
26-2-2016-ല  ഈ  തുകേയസ  തവന്ന  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിയലാം  നലകുകേയണഭായനി.
പഭാലത്തനിവന്റെ ഡനിലസന പ്രകേഭാരലാം  മൂന്നസ  സഭാനുകേളഭാണസ  ഉണഭായനിരുന്നതസ.  ബഭാക്കനി
ഭഭാഗലാം  കേഭായലനിലൂവട  അകപ്രഭാചസ  കറഭാഡഭായനിടഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതസ.  എന്നഭാല
കേഭായലനിലൂവട  അകപ്രഭാചസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതസ  ഭഭാവെനിയനില  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകേഭാന
സഭാധലതയവണന്ന വെനിദഗ്ദ്ധ നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിചസ ഡനിലസന ചേതീഫസ എഞനിനതീയകറഭാടസ
പുതുക്കനിയ  ഡനിലസന  നലകേഭാന  ആവെശലവപടുകേയണഭായനി.  ഇതനിവന  തുടര്ന്നസ
ഡനിലസന വെനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ എഞനിനതീയര് സലലാം സനര്ശനിക്കുകേയലാം 29-5-2017-നസ
വെകുപസ മനനിയവട അദലക്ഷതയനില ബനവപട എലാം.എല.എ.-യവട സഭാന്നനിദലത്തനില
എറണഭാകുളലാം  റസസ  ഹനൗസനില  ഒരു  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനിവല
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  പുതനിയ  ഡനിലസന  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിക്കുവെഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  ഡനിലസന
വെനിഭഭാഗത്തനില ഡനിലസന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി) ഡനിലസന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ. അലാംഗതീകേരനിച പുതുക്കനിയ
ഡനിലസന  അനുസരനിച്ചുള  കഡ്രെഭായനിലാംഗസ  ഉടന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  പുതുക്കനിയ  ഡനിലസന  കഡ്രെഭായനിലാംഗസ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയ്ക്കു  മഭാത്രകമ
എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനി സഭാകങ്കേതനികേ അനുമതനി നലകേനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന
കേഴനിയകേയള.
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കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാസര്കഗഭാഡസ അസലാംബനി

മണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം

70 (2639) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുഭാന  തതീരുമഭാനനിച

കേഭാസര്കഗഭാഡസ അസലാംബനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തസ കറഭാഡുകേളുലാം

പഭാലങ്ങളുലാം ഏവതലഭാമഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കറഭാഡുകേളുവടയലാം  പഭാലങ്ങളുവടയലാം  ഡനി.പനി.ആര്.

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിയലാം  എകപഭാള  ലഭനിക്കുവമന്നസ

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വമഭാഗഭാലപുത്തൂര്  കചേരവവങ്കേ കേടപ്പുറലാം  ലലറസ  ഹനൗസസ  പളലാം കറഭാഡസ,

മധൂര്-പട്ള-വകേഭാലങ്കേഭാന  കറഭാഡസ,  മുകളരനിയ-നഭാടക്കല-അര്ളപദവെസ  കറഭാഡസ  എന്നതീ

മൂന്നസ കറഭാഡുകേള എത്ര ലദര്ഘലമുളതഭാവണനലാം ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാകണഭാ എനലാം

ഇവെയവട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  എന്തെസ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനി

ക്കുന്നവതനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാസര്കകേഭാടസ മണ്ഡലത്തനിവല കശഭാചേനതീയഭാവെസയനിലുളള മറ്റുകറഭാഡുകേള

ഏതഭാവണനലാം  അവെയവട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

നടപടനികേള എന്തെഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില 2016-17-ല കേനിഫ്ബനി-യനില

തഭാവഴപറയന്ന പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ.

1. കേലടുക്ക – വചേര്ക്കളകറഭാഡസ

കേനി.മനി.33/000 മുതല 52/194

2. ഓടങ്കേലസ ല പഭാലലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡസ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  2017-18-ല  കേനിഫ്ബനി-യനില

തഭാവഴപറയന്ന പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ :
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1.  ബദനിയടുക്ക – ഏത്തടുക്ക സൂളപദവെസ കറഭാഡസ

കേനി.മനി. 0/000 മുതല 20/000 വെവര

2.   വനക്രലാംപഭാറ –  അറളട്കേ –  പുണ്ടൂര്  -  നഭാരമ്പഭാടനി  ഏത്തടുക്ക കറഭാ ഡസ

കേനി.മനി.0/000 മുതല 11/600 വെവര

3.  കുബണൂര് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

(ബനി)  ഓടങ്കേല പഭാലത്തനിനസ ഡനി.പനി.ആര്. ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.

(സനി)   കമല  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  തതസത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.

ഡനി.പനി.ആര്  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയവട  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയസ  കശഷലാം  മഭാത്രകമ

സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി നലകുന്ന വെനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള.

(ഡനി)  1.   വമഭാഗഭാലപുത്തൂര്  -  കചേരവവങ്കേ  -  കേടപ്പുറലാം ലലറസ ഹനൗസസ പളലാം

കറഭാഡസ 10.1 കേനി.മനി. 

കേനി.മനി.  0/500  മുതല  3/500  വെവര  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമല.  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലാം

എസസ.എല.റനി.എഫസ. വപ്രഭാകപഭാസലനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

2.  മധുര് - പട്ള – വകേഭാലങ്കേഭാന കറഭാഡസ 10.8 കേനി.മനി.

ഈ കറഭാഡനില കേനി.മനി.0/000 മുതല 3/000 വെവര സുഗമമഭായ ഗതഭാഗതത്തനിനസ

കയഭാഗലമല.  ഈ ഭഭാഗത്തസ ബനി.എലാം. & ബനി.സനി പ്രവൃത്തനി വടണര് വചേയ്തസ എഗനിവമന്റെസ

വെചസ  പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കേനി.മനി.  3/000  മുതല  9/000  വെവര സുഗമമഭായ

ഗതഭാഗതത്തനിനസ  കയഭാഗലമല.   ഈ ഭഭാഗലാം എസസ.എല.റനി.എഫസ.  വപ്രഭാകപഭാസലനില

ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

3.  മുകളരനിയ – നഭാടക്കല - അര്ലപദവെസ കറഭാഡസ - 13/000 കേനി.മനി.

ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണസ.

(ഇ)  വചേര്ക്കള –  ജേഭാലസൂര് കറഭാഡസ  കേനി.മനി.16/000  മുതല  39/000  വെവര

ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി.

പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എസസ.എല.റനി.എഫസ.  വപ്രഭാകപഭാസലനില

ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.



122       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനിയ കറഭാ ഡുകേള

71 (2640) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജേഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിവല കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലൂവട  കേടന കപഭാകുന്ന പ്രധഭാന
കറഭാഡസ  അഭനിവൃദനിവപടുതന്നതനിനസ  2016-17  വെര്ഷവത്ത  ബജേറനില  പ്രഖലഭാപനിച
തളനിപറമ്പസ-പട്ടുവെലാം-വചേറുകുന്നസ കറഭാഡനിവന്റെയലാം ശതീസ-വനരുവെമ്പ്രലാം-ഏകഴഭാലാം-കകേഭാടക്കതീല-
വവെളനിക്കതീല-ഒഴകക്രഭാലാം-കേണ്ണപുരലാം  കറഭാഡനിവന്റെയലാം  വെനിശദമഭായ  എസനികമറസ
തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

തളനിപറമ്പസ  -  പട്ടുവെലാം  -  വചേറുകുന്നസ കറഭാഡസ കേനി.മനി.0/000 മുതല  10/070  വെവര
കറഭാ ഡസ  അഭനിവൃദനിവപടുതന്നതനിനുള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  മുകന്നഭാടനി
യഭായള ഇനവവെസനികഗഷന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ചേന്തെപ്പുര –പരനിയഭാരലാം-
-  ശതീസ – വനരുവെമ്പ്രലാം  -  ഏകഴഭാലാം  -  കകേഭാടക്കതീല  -  വവെളനിക്കതീല  -  ഒഴകക്രഭാലാം  -
കേണ്ണപ്പുരലാം കറഭാഡസ കേനി.മനി. 0/000 മുതല 29/000 വെവര ഇനവവെസനികഗഷന പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  40  കകേഭാടനി  രൂപയവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി-യനില സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

കകേഭാടയല നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേള

72 (2641) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  കദശതീയപഭാത  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ
വെനിഭഭാഗലാം നനിലവെനില എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള കറഭാഡുകേള ഏവതഭാവക്കയഭാണസ ;

(ബനി)  വെളഭാകഞരനി  കറഭാഡസ  വെനികേസനവമഭായനി  ബനവപടസ  കദശതീയപഭാത
വെനിഭഭാഗലാം  ഏവതങ്കേനിലുലാം  കറഭാഡനിവന്റെ  സര്വവ്വ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  ഏവതന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അര്ബണ്  ലനിങ്കുമഭായനി  ബനവപടുത്തനിയ  ഏവതങ്കേനിലുലാം  പദതനികേള
വെളഭാകഞരനിയനില നനിലവെനിലുകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കദശതീയപഭാത വെനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ എഞനിനതീയറുവട ഓഫതീസനില, കകേഭാടക്കല
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതങ്കേനിലുലാം  വപ്രകപഭാസലുകേള  2016-17,  2017-18
വെര്ഷത്തനില ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേഭാടക്കല  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  നനിലവെനില  എസനികമറസ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള കറഭാഡുകേള ഒനലാംതവന്നയനില.

(ബനി)  വെളഭാകഞരനി  കറഭാഡസ  വെനികേസനവമഭായനി  ബനവപടസ  കദശതീയപഭാത
വെനിഭഭാഗലാം ഒരു കറഭാഡനിവന്റെയലാം സര്വവ്വ നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  അര്ബണ് ലനിങ്കുമഭായനി ബനവപടുത്തനിയ പദതനികേള വെളഭാകഞരനിയനില
നനിലവെനിലനില.

(ഡനി)  കകേഭാടക്കല നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില നനിനലാം 2016-17-ല വെളഭാകഞരനി
കറഭാഡസ  വെനികേസനത്തനിനുലാം  വെടപഭാറ  വെളവെസ  നനിവെര്തന്നതനിനുള  രണസ
വപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  അതനില  വെളഭാകഞരനി  കറഭാഡസ
വെനികേസനത്തനിനസ  2017-18-വല  കകേന്ദ്ര വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനിവല  കറഭാഡസ  സുരക്ഷഭാ
പദതനിയനില  7  കകേഭാടനി രൂപ ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട പദതനി
രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രവൃത്തനിയവട  വടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ.  വെടപഭാറ  വെളവെനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനുള  പദതനിക്കസ
കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

മടന്നൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല മണക്കഭായനി കേടവെസ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

73 (2642) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  14-7-2009-  വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1044/09/വപഭാതുമരഭാമത്തസ
നമ്പര് ഉത്തരവെസ പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച മടന്നൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല
മണക്കഭായനി  കേടവെസ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബനവപട  നടപടനികേള
ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മണക്കഭായനി  കേടവെസ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനി  വടനഡര്  വചേയ്തസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയകമഭാ  എന്നസ
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  മണക്കഭായനി കേടവെസ  പഭാലലാം  22.32  മതീറര് വെതീതമുള  4  സഭാകനഭാടസ
കൂടനിയഭാണസ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ.  ആയതനില  ഒരു  സഭാനനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനി
ഇതനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ബഭാക്കനി  വെരുന്ന  ഭഭാഗത്തനിവന്റെ  ഫനൗകണഷന
പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  പഴശ്ശേനി  റനിസര്കവെഭായര് ഏരനിയ ആയതനിനഭാലുലാം
വെര്ഷകേഭാലമഭായതനിനഭാലുലാം  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില.
കേഭാലവെര്ഷലാം  കേഴനിയന്നകതഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ  ബഭാക്കനിയള  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള്ളു.
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കേഭാഞങ്ങഭാടസ  - പഭാണത്തൂര് കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം

74  (2643)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജേനിലയനിവല  കേഭാഞങ്ങഭാടസ-പഭാണത്തൂര്  കറഭാഡനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസഎന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡസ നഭാഷണല ലഹകവെയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില
പ്രസ്തുത പ്രഖലഭാപനത്തനിനസ കശഷലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നനിര്ത്തനിവെചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ കറഭാഡനിവല ലപനനിക്കര പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം
ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കേഭാഞങ്ങഭാടസ  -  പഭാണത്തൂര് കറഭാഡസ  (കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ -  പഭാണത്തൂര്
കറഭാ ഡസ)  കദശതീയ  പഭാതയഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തുത കറഭാഡസ കേനി.മനി. 15/000 മുതല 24/000 വെവര അഭനിവൃദനിവപടുതന്നതനിനുള
ബഡ്ജേറസ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി കുകദഭാളനി കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കേമ്പനനി ലപ്രവെറസ ലനിമനിറഡുമഭായനി
കേരഭാറനികലര്വപടനിട്ടുണസ (Agreed PAC 11,66,59,938/-) 9 മഭാസമഭാണസ പ്രവൃത്തനിയവട
പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവെധനി. വലവെലസസ എടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  ലപനനിക്കര  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
അനുബന കറഭാഡനിവന്റെ പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപട അഴനിമതനികക്കസ്സുകേള

75 (2644)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജേയദഭാസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സർക്കഭാരനിവന്റെ ഭരണക്കഭാലയളവെനിൽ വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപ്പുമഭായനി
ബനവപട എത്ര അഴനിമതനികക്കസുകേള റനികപഭാര്ടസ വചേയ്തനിട്ടുണസ; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ സലാംബനനിച, ശതീ.  വെനിനവസന്റെസ എലാം.  കപഭാള -വന്റെ റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
പകേര്പസ  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുവട
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭരണകേഭാലയളവെനില  വപഭാതുമരഭാമത്തസ
വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപടസ 32 അഴനിമതനികക്കസ്സുകേള റനികപഭാര്ടസ വചേയ്തനിട്ടുണസ. ഇതനില 28
അഴനിമതനികക്കസ്സുകേള വെനിജേനിലനസസ ഡയറക്ടര് രജേനിസര് വചേയ്തനിട്ടുണസ.  രജേനിസര് വചേയ്ത
28 കകേസ്സുകേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി) റനികപഭാര്ടനിവന്റെ പകേര്പസ അനുബനലാം II ആയനി ഉളളടക്കലാം വചേയ്യുന*.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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ഏറ്റുമഭാനൂര് റനിലാംഗസ  കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

76 (2645)  ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷസ  കുറുപസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവല  ബഡ്ജേറനില  പ്രഖലഭാപനിച
ഏറ്റുമഭാനൂര് റനിലാംഗസ  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണ നടപടനിക്രമങ്ങൾ
ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനിലാംഗസ  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേഭാലവെനിളലാംബലാം  കൂടഭാവത
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അവവലനവമന്റെസ  അനുസരനിച്ചുളള അതനിര്ത്തനി കേല്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതസ
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ.

(ബനി)  ഇനവവെസനികഗഷന  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായകശഷകമ  തുടര്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള.

പയന്നൂരനിവല കറഭാഡസ പ്രവൃത്തനികേളുവട നടപടനിക്രമങ്ങള

77 (2646) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

2016-17  ബഡ്ജേറനില കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനിയ പയന്നൂര് നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  പുതനിയ  പുഴക്കര-ഏഴനിമല  വറയനിലകവെ  കസഷന  കറഭാഡസ  (Price
No.2016/4179),കേഭാകങ്കേഭാല-ചേതീകമനനി  കറഭാഡസ  (Price  No.2016/3989),  വചേറുപുഴ-
മുതുവെലാം  കറഭാഡസ  (Price  No.2016/4050),വവെകളഭാറ-കേക്കറ  കറഭാഡസ  (Price
No.2016/4128)  എന്നതീ  കറഭാഡ സ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതുവെവര
യഭാവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  ബഡ്ജേറനില  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയ  കേഭാകങ്കേഭാല-ചേതീകമനനി
കറഭാഡസ  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല  10/280  വെവരയളള  കറഭാഡസ,  പുന്നക്കടവെസ-പുതനിയ
പുഴക്കര-ഏഴനിമല വറയനിലകവെ കസഷന ഏഴനികലഭാടസ  കറഭാഡസ  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല
9/500  വെവരയളള  കറഭാഡസ,  വവെകളളഭാറ  -കേക്കറ  കറഭാഡസ,  വചേറുപുഴ-മുതുവെലാം  കറഭാഡസ
എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  വെനിശദമഭായ  എസനികമറ്റുകേളനില  ആവെശലമഭായ  ചേനില
തനിരുത്തലുകേള വെരുത്തനി എത്രയലാം കവെഗലാം സമര്പനിക്കുവെഭാന കേണ്ണൂര് നനിരത്തസ വെനിഭഭാഗലാം
എകനികേബടതീവെസ എഞനിനതീയര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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മലയനിനകേതീഴനില സനിവെനില കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

78  (2647)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിവല  മലയനിനകേതീഴനിൽ  കമപ്പൂക്കട  കകേന്ദ്രമഭായനി  സനിവെനില
കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ;
തുടര്നടപടനികേൾ എവന്തെലഭാവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിവല മലയനിനകേതീഴനില,  കമപ്പൂക്കട കകേന്ദ്രമഭായനി  സനിവെനില
കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗലാം
ഉകദലഭാഗസരുലാം  വെഭാസ്തുശനില്പ  വെനിഭഭാഗത്തനിവല  ഉകദലഭാഗസരുലാം  പഞഭായത്തസ
അധനികേഭാരനികേളുലാം  കചേര്ന്നസ  സലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു.  കറഭാഡസ  വെനികേസനത്തനിനസ
ആവെശലമഭായ  എടസ  വസന്റെസ  സലലാം  വെനിട്ടുവകേഭാടുത്തതനിനസ  കശഷമുളള  സലത്തനിവന്റെ
വസച്ചുലാം  അനുബന  കരഖകേളുലാം  പഞഭായത്തസ  അധനികേഭാരനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നത
നുസരനിചസ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

വപഭാതുമരഭാമത്തസ കറഭാഡുകേളനിവല കേകയറങ്ങള

79 (2648)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  കറഭാഡുകേളനില വെലഭാപകേമഭായ കേകയറങ്ങള നടക്കുന്നതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം കേകയറങ്ങള എവെനിവടവയലഭാമഭാണസ കേവണത്തനിയനിട്ടുളവതനലാം
ആയതസ  ഒഴനിപനിക്കുവെഭാന  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാമഭാവണനലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനി വെലവെഹഭാരങ്ങളനില കുരുങ്ങനി ഒഴനിപനിക്കഭാന കേഴനിയഭാവത വെന്നനിട്ടുള
കേകയറങ്ങള എവെനിവടവയലഭാമഭാണുളതസ; ആയതസ നനിയമപരമഭായനി ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേകയറങ്ങള ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ. 

(ബനി&സനി)  കറഭാഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  സുരക്ഷനിതയഭാത്ര  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വവഹകവെ  വപ്രഭാടക്ഷന
ആക്ടസ  പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുകേളുവട  വവഹകവെ  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  അതതസ  എകനികേബടനിവെസ
എഞനിനതീയര്മഭാവര  നനിയമനിചനിട്ടുണസ.  അനധനികൃത  കേകയറലാം  കേവണത്തനിയഭാല
കേകയറക്കഭാര്ക്കസ  കനഭാടതീസസ  നലകുകേയലാം  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേവള  ഏകകേഭാപനിപനിചസ
കപഭാലതീസനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട  ഒഴനിപനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുന്നതഭാണസ.  വെതീഴ്ച  പറനിയഭാല
ബനവപട  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  കപരനില  നടപടനിവയടുക്കഭാന  നനിയമത്തനില
അനുശഭാസനിക്കുനണസ. 
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കകേഭാടനിക്കുളലാം വറയനിലകവെ കമലപഭാലലാം

80  (2649)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലയനിവല കകേഭാടനിക്കുളലാം വറയനിലകവെ കമലപഭാലത്തനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയവട  വടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  16-5-2017-വല  APR-1/76/2017/KIIFB  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാടനിക്കുളലാം  വറയനിലകവെ  കമലപഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളവപടുത്തനി അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇല.  സലകമവറടുക്കുന്നതനിനുളള  റനികേസനിസനിഷന  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ
സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  സലവമവറടുക്കുന്ന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞസ
സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിയലാം  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  വടണര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള. 

വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവല വകേടുകേഭാരലസത

81 (2650)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവല  അഴനിമതനിയലാം  വകേടുകേഭാരലസതയലാം
അവെസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ  സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിവല  അഴനിമതനി  തടയന്നതനിനസ  നനിരവെധനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  രണസ  കകേഭാടനി  രൂപയനില  കൂടുതല  തുകേയ്ക്കുളള  വെര്ക്കുകേളക്കസ
ഗണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധന  first  time  വചേയ്യുന്നതനിനസ  വവസറനിലത്തവന്ന  ലഭാബസ
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.  രണഭാലാം  തരലാം  (second  time)  ഗണനനിലവെഭാര
പരനികശഭാധനയസ  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുലാം
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. ഗണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ബനിലനിവനഭാപലാം
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നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ ഇതുസലാംബനനിചസ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ഇനൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലലാംഘനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലവപടഭാല
ഉചേനിതമഭായ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.  വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവല
അഴനിമതനി  തടയന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  വെനിലാംഗസ
ശകനിവപടുതകേയലാം  മരഭാമത്തസ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  കസഭാഷലല  ഓഡനിറനിലാംഗസ
നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുളള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വെകുപനിവല  ഇകന്റെണല
വെനിജേനിലനസസ  വെനിഭഭാഗലാം  ശകനിവപടുത്തനി പരഭാതനികേളുലാം  അപഭാകേതകേളുലാം  സലാംബനനിചസ
പരനികശഭാധനകേള  നടതന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  ചേതീഫസ
വടകനിക്കല  എകഭാമനിനര്,  കപഭാലതീസസ,  വെനിജേനിലനസസ  എന്നതീ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട
ഇടവപടലുകേളുലാം  അഴനിമതനി  തടയന്നതനിനസ  സഹഭായകേരമഭാകുനണസ.  അഴനിമതനി
നടത്തനിയ ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര ശകമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ. 

വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനില ജേതീവെനക്കഭാരുവട കുറവെസ

82  (2651)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനില  നനിലവെനില  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിഭഭാഗലാം

ജേതീവെനക്കഭാരുവട കുറവളതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില  ഒഴനിവകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  അടനിയന്തെരമഭായനി

നനിയമനലാം നടതന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഒഴനിവണസ.  അസനിസന്റെസ  എഞനിനതീയര്,  രണഭാലാം  കഗഡസ  ഓവെര്സനിയര്,

മൂന്നഭാലാം  കഗഡസ  ഓവെര്സനിയര്  എന്നതീ  തസനികേകേളനില  പനി.എസസ.സനി.-യനിലനനിനളള

നനിയമന  ശനിപഭാര്ശയവട  അടനിസഭാനത്തനില  ഒഴനിവകേള  നനികേതന്നതനിനുള

നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പനി.എസസ.സനി.-യനില  നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ

ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ ഒന്നഭാലാം കഗഡസ ഓവെര്സനിയര് തസനികേയനില നനിലവെനിലുളള ഒഴനിവകേള

നനികേതന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.  കൂടഭാവത  സഭാനക്കയറലാം

മുകഖന  നനികേത്തവപകടണതഭായ  ഒഴനിവകേളനില  നനിയമനലാം  നലകുന്നതനിനുളള

അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി വവബപഭാസനില വവഫ്ലെെ  ഓവെര്

83 (2652)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    കതഭാമസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'  ധനസഹഭായലാം  നലകേനി  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  ലബപഭാസനില

വറയനിലകവെ  ജേലാംഗ്ഷനനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലഫ്ലെെ  ഓവെറനിവന്റെ  നനിര്വ്വഹണ

ഏജേനസനിയഭായനി ഏതസ സഭാപനവത്തയഭാണസ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതസ  ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ

വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി വവബപഭാസനില വറയനിലകവെ ജേലാംഗ്ഷനനില നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

വവഫ്ലെെ  ഓവെറനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-വയ  ആണസ

ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ. 

(ബനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേണ്സളടന്റെനിവന

നനിയമനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കുന്നത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

84  (2653)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കുന്നത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  ചേനിറ്റുമല-മഭാലുകമ്മേല  കേടവെസ  കറഭാഡസ,  വവെറമുക്കസ-

തഭാമരക്കുളലാം കറഭാഡസ,  മുളവെന-മണ്കറഭാ  തുരുത്തസ കറഭാഡസ  എന്നനിവെ ഓകരഭാന്നനിവന്റെയലാം

നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചസ സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

20-8-2016-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1192/2016/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം

കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാന്തെരലാം  ഫണസ  ലഭലമഭാക്കനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ

പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  (ക്രമ  നമ്പര്  60  &  74)  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുളളതുലാം  ടനി

പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഡനി.പനി.ആര്.,  ഫണസ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കേനിഫ്ബനിയസ

സമര്പനിചനിട്ടുളളതുമഭാണസ. 
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വെടക്കഭാകഞരനി  സര്ക്കഭാര് ഒഭാഫതീസസ വകേടനിട സമുചയത്തനില നഗരസഭഭാ
ഓഫതീസനിനസ  സലലാം

85  (2654)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിവല  വെടക്കഭാകഞരനി  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസസ  വകേടനിട
സമുചയത്തനിനകേത്തസ  എലാംകപഭായ്വമന്റെസ  എകസകചേഞനിനസ  അനുവെദനിച  സലകമഭാ
അവലങ്കേനില  ഇകത  വകേടനിടത്തനിനകേത്തസ  മകറവതങ്കേനിലുലാം  സലകമഭാ  വെടക്കഭാകഞരനി
നഗരസഭഭാ ഓഫതീസനിനസ തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ വകേടനിട സമുചയത്തനില പ്രവെര്ത്തനികക്കണ എലാംകപഭായ്വമന്റെസ എകസകചേഞനിനസ
മവറവെനിവടവയങ്കേനിലുലാം സലലാം അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിവല  വെടക്കഭാകഞരനി  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസസ  വകേടനിട
സമുചയത്തനിനകേത്തസ രണഭാലാം നനിലയനില ടനൗണ് എലാംകപഭായ്വമന്റെസ എകസകചേഞസ, ഫുഡസ
ഇനവസക്ടറുവട  കേഭാരലഭാലയലാം  എന്നതീ  ഓഫതീസുകേളക്കസ  അനുവെദനിചനിരുന്ന  ഓഫതീസസ
മുറനികേള  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  വെടക്കഭാകഞരനി  നഗരസഭഭാ  കേഭാരലഭാലയലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുണസ. ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി)  ഇനൗ  വകേടനിട  സമുചയത്തനില  പ്രവെര്ത്തനികക്കണ  എലാംകപഭായ്വമന്റെസ
എകസകചേഞനിനസ  വെടക്കഭാകഞരനി  ഓട്ടുപഭാറ  ബസസ  സഭാന്റെനിനടുത്തസ  വെടക്കഭാകഞരനി
നഗരസഭയവട  ഉടമസതയനിലുളള  വകേടനിടത്തനില  ഒന്നഭാലാം  നനിലയനില  മുറനി
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ. 

മനയചനിറ കേലുങ്കേനിവന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

86 (2655)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    കതഭാമസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ.റനി.പനി.-യവട  ചുമതലയനിലുളള  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ
കറഭാഡനില  വപരുന്നയസ  സമതീപമുളള  മനയചനിറ  കേലുങ്കേനിവന്റെ  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടക്കഭാത്തതുമൂലലാം ജേനങ്ങളക്കസ ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുടസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ
ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജേനങ്ങളുവട  ബുദനിമുട്ടുകേള  കേണക്കനിവലടുത്തസ,  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന എത്രയലാംകവെഗലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 131 

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ.ടനി.പനി.-യവട  കേതീഴനില  വെരുന്ന  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ
കറഭാഡനില മനയചനിറ ഭഭാഗത്തസ നനിലവെനിവല കേലുങ്കേസ പുതുക്കനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്തതനിനഭാല
ഇനൗ ഭഭാഗത്തസ മഴക്കഭാലത്തസ വവെളളലാം ഉയരുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  മനയചനിറ  കേലുങ്കേസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  എസനികമറസ  തയഭാറഭാക്കനി,  രണസ
പ്രഭാവെശലലാം  വടണര്  വചേയ്വതങ്കേനിലുലാം  വെര്ക്കസ  നടതന്നതനിനഭായനി  കേരഭാറുകേഭാരവന
കേവണതവെഭാന  സഭാധനിചനില.  എന്നഭാല  ഇതനിനനിടയനില  അകപ്രഭാചസ  കറഭാഡുകേളനില
ക്രമഭാതതീതമഭായ തഭാഴ്ച ശദയനിലവപടുകേയണഭായനി.  ആയതനിനഭാല ആദലലാം സമര്പനിച
എസനികമറസ പുതുക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ പുതുക്കനിയ ഇനവവെസനികഗഷന
എസനികമറസ ചേതീഫസ എഞനിനതീയര് (കറഭാഡ്സസ) പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(സനി) ഇനവവെസനികഗഷന എസനികമറനിനസ അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്ന മുറയസ മഭാത്രകമ
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള.

വപഭാതുമരഭാമത്തസ നനിര്മ്മേനിച വകേടനിടങ്ങളുവടയലാം പഭാലങ്ങളുവടയലാം
സലാംരക്ഷണലാം

87  (2656)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  നനിര്മ്മേനിച  വകേടനിടങ്ങളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  ഇതര
നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനിയലാം  വൃത്തനിയഭാക്കലുലാം  കൃതലമഭായ
കമലകനഭാടവലാം  ഇലഭാത്തതുകേഭാരണലാം  വെളവര  കവെഗലാം  നഭാശത്തനികലക്കസ  നതീങന്ന
സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വകേടനിടങ്ങള,  പഭാലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെയനിവലഭാവക്ക  ആലമരങ്ങള
ഉളവപവടയളവെ  തഴച്ചുവെളര്ന്നസ  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  ആരുലാം  ശദനിക്കഭാവത
അപകേടകേരമഭായ  അവെസയനികലക്കസ  വെനകചേരുന്നതസ  പരനിഹരനിക്കഭാന  പ്രകതലകേ
സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവെനില  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല കുന്ന  വകേടനിടങ്ങളുലാം  പഭാലലാം
ഉളവപവടയള ഇതര നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം  അറകുറപണനി  വചേയ്തസ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ
എവന്തെഭാവക്ക സലാംവെനിധഭാനമഭാണുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  നനിര്മ്മേനിച  പഭാലങ്ങള  അറകുറപണനികേളുലാം
വൃത്തനിയഭാക്കലുലാം  കൃതലമഭായ  കമലകനഭാടവലാം  ഇലഭാത്തതുകേഭാരണലാം  വെളവര  കവെഗലാം
നഭാശത്തനികലക്കസ  നതീങന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  എന്നഭാല
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  നനിര്മ്മേനിച  വകേടനിടങ്ങളുലാം  ഇതര  നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം
നഭാശത്തനികലക്കസ നതീങന്ന സഭാഹചേരലലാം നനിലവെനിലനില.
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(ബനി)  നനിലവെനിലുളള  പഭാലങ്ങളുവട  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപസ  വെരുതന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ പഭാലങ്ങളുലാം ആറസ മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല അസനി.
എകനി.  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  തലത്തനിലുലാം  വെര്ഷത്തനിവലഭാരനിക്കല  എകനി.
എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  തലത്തനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവെശലമഭായ
അറകുറപണനികേള നടത്തനിവെരുനണസ. അറകുറപണനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി ആലമരങ്ങള
ഉളവപവടയളളവെ നതീക്കലാം വചേയ്യുനണസ. 

(സനി)  നനിലവെനില വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വകേടനിടങ്ങളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  ഉളവപവടയളള
ഇതര  നനിര്മ്മേനിതനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  Defect
Liability  Period  നനിശയനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവെനില  വെരുന്ന
അറകുറപണനികേള  അതഭാതസ  കേരഭാറുകേഭാര്തവന്ന  പരനിഹരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില ഉണഭാകുന്ന അറകുറപണനികേളക്കഭായനി കനഭാണ് പഭാന വഹഡനില
ഉളവപടുത്തനി തുകേ അനുവെദനിചസ യഥഭാസമയലാംതവന്ന അവെ പരനിഹരനിച്ചുവെരുന. 

കുറനിപ്പുറലാം കേമ്മേബണനിറനി വഹലത്തസ വസന്റെറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി

88 (2657)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല നനികയഭാജേകേമണ്ഡത്തനിവല കുറനിപ്പുറലാം  കേമ്മേബണനിറനി  വഹലത്തസ
വസന്റെറനിവന്റെ  ഡനിലസന  സലാംബനനിചസ  ചേതീഫസ  ആര്ക്കനിവടക്ടനിവന്റെ  ഓഫതീസനിവല
ഫയലനിവന്റെ വെനിശദമഭായ വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിന്റെ  രൂപകരഖ  (ഡനിലസന)  എന്നകത്തയസ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവമന്നസ
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകമഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാടയല നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കുറനിപ്പുറലാം കേമ്മേബണനിറനി വഹലത്തസ
വസന്റെറനിവന്റെ വെനിശദമഭായ ആര്ക്കനിവടക്ചേറല രൂപകരഖ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വസപ്റലാംബര്  15-ാം  തതീയതനി  ഇനൗ  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  ഫനൗകണഷവന്റെ
ഡനിവവസന രൂപകരഖ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

(സനി)  ഡനിവവസന  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയസ  പ്രവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന കവെണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.
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തനിരുവെനന്തെപുരലാം വവലറസ വമകടഭാ

89 (T 2658) ശതീ  .   വെനി  .   എസസ  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം വവലറസ വമകടഭായഭായനി പളളനിപ്പുറലാം മുതല കേരമന വെവര
ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ യൂണനിറനിവന  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;എത്ര ഏക്കര്
സലമഭാണസ വവലറസ വമകടഭായഭായനി ഏവറടുകക്കണനിവെരുന്നതസ;

(സനി)  ഭൂമനി ഏവറടുത്തസ എന്നകത്തക്കസ റഭാപനിഡസ ടഭാനകസഭാര്ടസ  കകേഭാര്പകറഷനസ
വവകേമഭാറുവെഭാന  കേഴനിയലാം;  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കവെണനി
വെരുവമന്നഭാണസ കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ;

(ഡനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തസ  വവകേമഭാറുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  8-9-2016-വല  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  നമ്പര്
67/2016/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  വവലറസ  വമകടഭാ  കസഷനുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  1.9893  വഹക്ടര്  സസകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനുളള
അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  വവലറസ  വമകടഭായവട  ഭഭാഗമഭായനി  പടലാം  ഉളളര്,
ശതീകേഭാരലലാം എന്നനിവെനിടങ്ങളനില നനിര്മ്മേനികക്കണ കമലപഭാലങ്ങളക്കഭായനി 2.72 വഹക്ടര്
സസകേഭാരല ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ. സലവമടുപനിനുളള
അഭലര്തന  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  സമര്പനിക്കുകേയലാം  തുടര്  നടപടനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
വചേയ്തനിട്ടുണസ.  കേഴക്കൂടലാം  മുതല  കകേശവെദഭാസപുരലാം  വെവര  പഭാതവെനികേസനത്തനിനസ
ആവെശലമഭായ  6.7543  വഹക്ടര് സസകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ  16-1-2017-വല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 79/2017/വപഭാ.മ.വെ. പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

വവലറസ  വമകടഭാ ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡസ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കഭായനി തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ
19.54.716 ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയലാം അനുവെദനിചസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.

T   മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  വവലറസ വമകടഭാ പദതനിക്കഭായനി പളളനിപ്പുറലാം മുതല കേരമന വെവര സലലാം
ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  1-6-2017-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2504/റവെനബ.ബനി-
2017-ആര്.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം വഡപബടനി കേളക്ടറുവട കനതൃതസത്തനില, 22 അലാംഗ പ്രകതലകേ
എല.എ.  യൂണനിറസ  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.  വവലറസ  വമകടഭാ
കസഷനുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  1.9893  വഹക്ടര്  സസകേഭാരല  ഭൂമനിയലാം  പടലാം,
ഉളളര്,  ശതീകേഭാരലലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  കമലപഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  2.72
വഹക്ടര്  സസകേഭാരല  ഭൂമനിയലാം  കേഴക്കൂടലാം  -  കകേശവെദഭാസപുരലാം  പഭാതവെനികേസനത്തനിനസ
6.7543 വഹക്ടര് സസകേഭാരല ഭൂമനിയലാം ഏവറടുകക്കണതുണസ.

(സനി&ഡനി)  വവലറസ വമകടഭാ പദതനിക്കഭായനി അടനിയന്തെരമഭായനി ഭൂമനി ഏവറടുത്തസ
വകേ.ആര്.ടനി.എല.-നസ വവകേമഭാറുന്നതനിനുകവെണനി വഡപബടനി കേളക്ടറുവട കനതൃതസത്തനില,
22  അലാംഗ പ്രകതലകേ എല.എ.  യൂണനിറസ  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  1-6-2017-വല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ) നമ്പര് 2504/റവെനബ -2017-ആര്.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.
വവലറസ  വമകടഭാ  കസഷനുകേളക്കുളള  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കലനിനസ  ഏകേകദശലാം  196  കകേഭാടനി
രൂപയലാം പടലാം, ഉളളര്, ശതീകേഭാരലലാം കമലപഭാലങ്ങളക്കുളള സലവമടുപനിനസ 134 കകേഭാടനി
രൂപയലാം  വചേലവെസ  വെരുവമന്നഭാണസ  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ.  എത്രയലാം  കവെഗലാം
സലവമടുപസ പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

അടക്കുളങ്ങര വവഫ്ലെെഓവെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

90 (2659)  ശതീ  .    വെനി  .    എസസ  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  അടക്കുളങ്ങര  ലഫ്ലെെഓവെര്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനവപടസ
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടക്കുളങ്ങര  ലഫ്ലെെഓവെര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എത്രയലാം  കവെഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തയസ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  10-7-2017-വല  ജേനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  942/2017/പനി.ഡബബ.ഡനി.
നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-വയ  അടക്കുളങ്ങര  വവഫ്ലെെഓവെര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  വസഷലല  പര്പസസ  വവെഹനിക്കനിള  (എസസ.പനി.വെനി.)  ആയനി
നനിയമനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പദതനിയവട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  കേണ്സളടന്റെനിവന
നനിയമനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ. സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല മഭാത്രകമ പദതനിയവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാവകേയളള. 
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91  (2660)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജേഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  പനിലഭാത്തറ-

പഭാപനിനനികശ്ശേരനി കറഭാഡനിവല പഴക്കലാംവചേന്നതുലാം പ്രധഭാനവപടതുമഭായ പഴയങ്ങഭാടനിപഭാലലാം

അറകുറപണനി വചേയ്യുന്നതനിനസ എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ;

(ബനി)  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  കേഭാവെനിനമുനമ്പസ  പഭാലലാം  കേനിഫ്ബനിയനില

ഉളവപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ

സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  പനിലഭാത്തറ-

പഭാപനിനനികശ്ശേരനി കറഭാഡനിവല പഴക്കലാം വചേന്ന പഴയങ്ങഭാടനിപഭാലലാം  rehabitation work

വചേയ്തസ  ബലവപടുതന്നതനിനസ  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  നടകത്തണ്ടുന്ന  ഇനവവെസനികഗഷന

പ്രവൃത്തനിക്കുള എസനികമറസ അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള പരനികശഭാധന ഘടത്തനിലഭാണസ.

പ്രസ്തുത  ഇനവവെസനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല  മഭാത്രകമ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ

കവെണ ഘടകേങ്ങള ഉളവപടുത്തനി വെനിശദമഭായ എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള തുടര്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള്ളു.

(ബനി)  കേലലഭാശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉളവക്കഭാളനിച  കേഭാവെനിനമുനമ്പസ  പഭാലത്തനിവന്റെ  ഡനിലസന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ

മുകന്നഭാടനിയഭായള ലസറസ സര്കവ്വ കനരവത്ത പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം അലലനവമന്റെസ

പഭാനനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

കസഭായനില ഇനവവെസനികഗഷനസ കവെണനിയള എസനികമറനിനസ അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുകേയലാം

വടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭഘടത്തനിലുമഭാണസ.  കസഭായനില

ഇനവവെസനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  ലഭനിക്കുന്ന  വെനിശദഭാലാംശലാം  ഡനിലസന

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  നലകുന്നതുലാം,  ഡനിലസന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കു  മഭാത്രകമ

എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം

കേഴനിയകേയള്ളു.
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പഭാസനികേസ  ഉപകയഭാഗനിചസ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

92 (2661) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായ പഭാസനിക്കസ ഉപകയഭാഗനിചസ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ
വകേഭാണ്ടുള കനടങ്ങള എവന്തെലഭാലാം എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വെനിധത്തനില  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പഭാസനിക്കസ
കശഖരനിക്കഭാന  വെകുപസ  എവന്തെലഭാലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണസ  ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
വതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായ പഭാസനികേസ ശൂദതീകേരനിചസ കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതു  സലാംബനനിചസ  വെനിവെനിധ  പഠനങ്ങള  നടതകേയലാം  ആയതസ
കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന  കയഭാഗലമഭാവണന്നസ  കേവണത്തനിയതനിനഭാല  MORTH
SPECIFICATION–ല ഉളവപടുത്തനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിവെരനികേയലാം
വചേയ്യുന.   ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായ  പഭാസനികേസ  ശുദതീകേരനിചസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവകേഭാണസ  പഭാസനികേസ  മഭാലനിനലത്തനിവന്റെ  അളവെസ  കുറയ്ക്കുവെഭാനുലാം
പഭാസനികേസ മൂലലാം ഉണഭാകുന്ന പരനിസനിതനി പ്രശ്നങ്ങളക്കസ ഒരു പരനിധനി വെവര പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുവെഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.  പഭാസനികേസ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ
അനുപഭാതനികേമഭായനി നനിശനിത അളവെനില ബനിറ്റുമനിന ലഭാഭനിക്കുവെഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.

(ബനി)  നനിലവെനില (ശൂദതീകേരനിച വഷ്രെഡഡസ പഭാസനിക്കസ)  കതീന കകേരള ലനിമനിറഡസ
കേമ്പനനിയഭാണസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിനസ  ലഭലമഭാക്കുന്നതസ.  ഇകപഭാള  ഇതസ
ആവെശലത്തനിനസ  ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണസ.

തൃക്കരനിപ്പൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തസ കറഭാഡുകേള

93 (2662) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃക്കരനിപ്പൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില എത്ര വപഭാതുമരഭാമത്തസ കറഭാഡുകേള
നനിലവെനിലുവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആവകേ എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡുകേള ഉവണനലാം ഇവെയനില തതീര്തലാം
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമലഭാത്ത എത്ര കറഭാഡുകേള ഉവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേള  ഉളവപവട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത
കറഭാഡ സ്തുകേള ഏവതഭാവക്കവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തൃക്കരനിപ്പൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  ആവകേ  29  കറഭാഡുകേളഭാണസ
നനിലവെനിലുളതസ.

(ബനി) ആവകേ 234.93 കേനി.മനി. കറഭാഡുണസ.  6 കറഭാഡുകേളനില പലയനിടങ്ങളനിലഭായനി
22 കേനി.മനി. ഗതഭാഗത കയഭാഗലമലഭാതഭായനിട്ടുണസ.

(സനി) 

1. കപഭാത്തലാംകേണലാം - അരളനി - പളനിപഭാറ കറഭാ ഡസ

2. തൃക്കരനിപ്പൂര് - പയന്നൂര് ലബപഭാസസ കറഭാഡസ

3. വചേറുവെത്തൂര്  -  ചേതീകമനനി  -  തളനിയനമഭാട  കറഭാഡസ  കേനി.മനി.  0/000 മുതല
2/500 വെവര

4. ചേതീകമനനി -  പഭാലഭാവെയല - ഓടവക്കഭാലനി കറഭാഡസ കേനി.മനി. 28/000 മുതല
30/000 വെവര

5. തൃക്കരനിപ്പൂര് - കേഭാരഭാ - തലനിചഭാലലാം കറഭാഡസ

 6. ചേതീകമനനി - ചേഭാനടുക്കലാം - കേഭാക്കടവെസ കറഭാഡസ

7. ചേനിറഭാരനിക്കഭാല - കുനലാംലകേ കറഭാഡസ.

  കേരുവെഭാറപഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

94  (2663)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവനയലാം  വകേഭാടുവെളനി  മണ്ഡലത്തനിവനയലാം
ബനനിപനിക്കുന്ന കേരുവെഭാറപഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടസ
സമര്പനിചതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പുനൂര് പുഴയസ കുറുവകേ നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേരുവെഭാറപഭാലത്തനിവന്റെ റനിലവെസ്ഡസ
എസനികമറനിനസ ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനസ എന്തെഭാണസ തടസ്സവമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവനയലാം  വകേഭാടുവെളനി  മണ്ഡലത്തനിവനയലാം
ബനനിപനിക്കുന്ന കേരുവെഭാറപഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടസ
ലഭനിചതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)   കേരുവെഭാറപഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  സലലാം ലഭലമഭാവണന്ന റനികപഭാര്ടസ
സഹനിതലാം ആവെശലമഭായ തനിരുത്തലുകേകളഭാവട  എസനികമറസ ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി പുനര്
സമര്പനിക്കുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.   ആയതസ  ലഭലമഭാകുന്ന മുറക്കുമഭാത്രകമ
ഇതു സലാംബനനിച തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയള്ളു.
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തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ കനതഭാജേനി നഗറനിലുള ഗവെണ്വമന്റെസ കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനിവല
പ്രവെ തൃത്തനികേള

95 (2664) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ കനതഭാജേനി നഗറനിലുള സനി-6, സനി-12, സനി-13 എന്നതീ
ഗവെണ്വമന്റെസ കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലതലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
കേഭാലതലാം  നടത്തനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ/അറകുറ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഇനലാം  തനിരനിച്ചുള
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുവട  എസനികമറസ  തുകേ,  വചേലവെഴനിച  തുകേ
എന്നനിവെയവട ഇനലാം തനിരനിച്ചുള വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവെനിൽ  പ്രസ്തുത  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനിവല  തഭാമസക്കഭാര്
മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാവയനലാം  എങ്കേനില  പുതുതഭായനി  വെന്നവെര്  ആവരലഭാവമനലാം  അവെര്
എന്നഭാണസ തഭാമസത്തനിനഭായനി വെന്നവതനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ കനതഭാജേനി നഗറനിലുള സനി-6, സനി-12, സനി-13
എന്നതീ  ഗവെണ്വമന്റെസ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുവട  പ്രവൃത്തനികേള  മറസ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനിവല
പ്രവൃത്തനികേകളഭാവടഭാപലാം  ഉളവപടുത്തനിയഭാണസ  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ.   ആയതനിനഭാല
എസനികമറസ  തുകേയലാം വചേലവെഴനിച തുകേയലാം ആ പ്രവൃത്തനിയനില ഉളവപടനിട്ടുള എലഭാ
കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുവടയലാം ആവകേ തുകേയഭാണസ.  വെനിശദ വെനിവെരങ്ങള അനുബനലാം 'എ' ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബനലാം 'ബനി' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

തനിരുവെനന്തെപുരവത്ത കറഭാഡുകേളുവട പരനിപഭാലനവലാം അറകുറപണനികേളുലാം

96 (2665) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗര  വെനികേസന  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
വകേ.ആർ.എഫസ.ബനി. മുകഖന നനിര്മ്മേനിചസ പരനിപഭാലനിക്കവപടുന്ന നഗരത്തനിവല പ്രധഭാന
കറഭാഡഭായ  എലാം.ജേനി.കറഭാഡനില  വസക്രകടറനിയറനിനു  മുനവെശലാം  മുതല  വസനസര്
ജേലാംഗ്ഷന വെവര പലയനിടങ്ങളനിലുലാം  കറഭാഡനില കകേബനിളനിടുന്നതനിനഭായനി  എടുത്ത കുഴനി
റതീടഭാര് വചേയ്തതസ തകേര്ന്ന നനിലയനിലഭായതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

*  ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  വെഭാനകറഭാസസ ജേലാംഗ്ഷനനില കറഭാഡനില ഒരു കുഴനി രൂപവപടതസ  കേഭാരണലാം
നനിരവെധനി അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുവട  പരനിപഭാലനവലാം  അറകുറപണനികേളുലാം
അടനിയന്തെരമഭായനി നടതന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വകേ.ആർ.എഫസ.ബനി.  മുകഖന  പരനിപഭാലനികക്കണ  കറഭാഡുകേളുവട
പരനിപഭാലനലാം  യഥഭാവെനിധനി  നടക്കുനകണഭാ  എന്നസ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  റനിലയനസസ ജേനികയഭാ കേമ്പനനിയവട കകേബനിളുകേള ഇടുന്നതനിനഭായനി
കുഴനിച കുഴനികേളനില അവെര് തവന്ന തഭാത്കേഭാലനികേ പരനിഹഭാരമഭായനി  വചേയ്ത റനിവപയര്
വെര്ക്കഭാണസ  എലാം.  ജേനി.  കറഭാഡനില  വസക്രകടറനിയറനിനു  മുനവെശലാം  മുതല  വസനസര്
ജേലാംഗ്ഷന  വെവര  ചേനിലയനിടങ്ങളനില  ഇളകേനികപഭായനിരനിക്കുന്നതസ.  ഈ  കുഴനികേളനില
റനിവപയര് വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി റനിലയനസസ ജേനികയഭാ കേമ്പനനി കറഭാഡസ ഫണസ കബഭാര്ഡനില
അടച തുകേ ഉപകയഭാഗനിചസ ഈ കുഴനികേളുവട അറകുറപണനികേള നടതന്നതനിനഭായള
വെര്ക്കസ  ഓര്ഡര്  കേണ്സഷണര്  കേമ്പനനിയഭായ  ടനി.ആര്.ഡനി.സനി.എല.-നസ
നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  വെഭാനകറഭാസസ  ജേലാംഗ്ഷനു  സമതീപലാം  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയവട
കുടനിവവെള  ലപപസ  വപഭാടല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എടുത്ത  കുഴനി
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  റനിവപയര് വചേയ്തനിട്ടുണസ.   ഇവെനിവട  നനിനലാം  ഇടയനിവട  കചേഭാര്ച
അനുഭവെവപടുന്നതനിനഭാല  പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലുള  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  ഈ കുഴനി നനികേതവെഭാനുലാം അറകുറപണനികേള നടതവെഭാനുമുള വെര്ക്കസ
ഓര്ഡര്  കേണ്സ്ഷണര്  കേമ്പനനിയഭായ  ടനി.ആര്.ഡനി.സനി.എല.-നസ  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുവട  അറകുറപണനികേളുലാം  പരനിപഭാലനവലാം  നടതവെഭാനുള  വെര്ക്കസ
ഓര്ഡറുകേള  പ്രകേഭാരലാം  പണനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം കേണ്സഷണര് കേമ്പനനിയഭായ ടനി.ആര്.ഡനി.സനി.എല.-നസ കകേരള
കറഭാ ഡസ ഫണസ കബഭാര്ഡസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  കറഭാഡുകേളുവട  പരനിപഭാലനലാം  യഥഭാവെനിധനി  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.  പരനിപഭാലനലാം  നടത്തഭാന  തടസലാം
ഉണഭാക്കുന്നതസ  ചേനില  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളുലാം  റനിലയനസുമഭാണസ.  റനിലയനസനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തകേര് സര്വ്വ നനിയമങ്ങളുലാം ലലാംഘനിചസ അര്ദരഭാത്രനിയനില ആരുലാം അറനിയഭാവത
കറഭാഡസ  വവെടനിവപഭാളനിക്കുന്ന  നനിരവെധനി  സലാംഭവെങ്ങള  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.
ഇതുകേഭാരണലാം  ഇകപഭാള  റനിലയനസനിവന്റെ  എറണഭാകുളവത്ത  പണനികേള  നനിര്ത്തനി
വവെചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
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കചേലകക്കഭാടസകുളങ്ങര –വെലനിയതറക്കടവെസ പഭാലലാം സര്കവ്വ നടപടനികേള

97 (2666) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചേലകക്കഭാടസകുളങ്ങര  -  വെലനിയതറക്കടവെസ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനവപട്ടുളള സര്കവ്വ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലഭാവയങ്കേനില  ഉടവന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കചേലകക്കഭാടസകുളങ്ങര  –വെലനിയതറക്കടവെസ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനവപട്ടുള സര്കവ്വ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  നനിലവെനിലുള അലലനവമന്റെസ
മഭാറനി  പുതനിയ  അലലനവമന്റെസ  പ്രകേഭാരമുള  സര്കവ്വ  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ.

ടനിപ്പുസുലത്തഭാന കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

98  (2667)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തഭാനൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലൂവട കപഭാകുന്ന തതീരകദശ വവഹകവെയനിവല
പറവെണ്ണ മുതല തഭാനൂര് വെവരയള ടനിപ്പുസുലത്തഭാന കറഭാഡനിവന്റെ പണനി വവവെകുന്നതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പറവെണ്ണ  മുതല  തഭാനൂര്  വെവരയള  ഭഭാഗത്തനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനസ
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കമല സൂചേനിപനിച തതീരപ്രകദശ വവഹകവെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം
പദതനി നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  ടനിപ്പുസുലത്തഭാന  കറഭാഡസ  ഉളവപട  തതീരകദശ  വവഹകവെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എകപഭാള  തുടങ്ങഭാന  കേഴനിയവമന്നഭാണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ;  ഇതസ  എന്നകത്തക്കസ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പറവെണ്ണ  മുതല  തഭാനൂര്  വെവരയള  ഭഭാഗത്തനിവന്റെ
ഇനവവെസനികഗഷന  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപയവട



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 141 

എസനികമറസ KRFB-യവട പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  ഇനവവെസനികഗഷന പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന
മുറയസ മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാന സഭാധലമഭാകുകേയള.

(സനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജേനിലയനിവല പൂവെഭാര് മുതല കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലയനിവല
കേണസതതീര്ത  (കുഞത്തൂര്)  വെവരയള തതീരകദശ പഭാതയവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
10-7-2017-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  942/2017/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  KIIFB
മുഖഭാന്തെനിരലാം  ഫണസ  ലഭലമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ  6500  കകേഭാടനി  രൂപയസ
തതസത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയവട
നടത്തനിപനിനഭായനി വസഷലല പര്പസസ വവെഹനിക്കനിള  (SPV)  ആയനി കകേരളഭാ കറഭാഡസ
ഫണസ കബഭാര്ഡനിവന (KRFB) ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുമുണസ.

(ഡനി) തതീരകദശ പഭാതയവട ഇനവവെസനികഗഷന നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വെരുന.  ആയതസ  പൂര്ത്തനിയഭായ  കശഷലാം  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  (DPR)
തയഭാറഭാക്കനി  KIIFB-യസ  ഫണസ അനുവെദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേളുമഭായനി വെകുപസ മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുന. 

കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി പുതനിയ സഭാകങ്കേതനികേ വെനിദല

99 (2668) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേള  മനികേച  രതീതനിയനില  പുതുക്കനി
പണനിയന്നതനിനസ  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  പദതനിക്കസ  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദല
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുത്തന  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദല  ഉപകയഭാഗനിചസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേള
തകേര്ചവയ അതനിജേതീവെനിക്കുന്നതഭായനി വതളനിഞനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദല  എലഭാ  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഏവറടുത്തസ  നടപഭാക്കുന്ന
പദതനികേളനില  കറഭാഡനിവന്റെ  അടനിസഭാനലാം  മുതല  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനഭാണസ
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ.  കദശതീയപഭാതകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പരനിപഭാലനവലാം  കദശതീയ
നനിലവെഭാരലാം  പുലര്തന്നതനികലയഭായനി  ഇനഡലന  കറഭാ ഡസ  കകേഭാണ്ഗസ്സനിവന്റെ  വെനിവെനിധ
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കകേഭാഡുകേളുലാം  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡസ  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  വസസനിഫനികക്കഷനുലാം
അനുസരനിചഭാണസ നടപനിലഭാക്കുന്നതസ.  ടഭാറനിലാംഗനിവല നൂതന സഭാകങ്കേതനികേ വെനിദലകേളഭായ
ബനിറ്റുമനിനസസ  വമക്കഭാഡലാം,  വഡനസസ  ബനിറ്റുമനിനസസ  വമക്കഭാഡലാം,  ബനിറ്റുമനിനസസ
കകേഭാണ്ക്രതീറസ  എന്നനിവെ  റബ്ബലറസ്ഡസ  ബനിറ്റുമനിന  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ  കദശതീയപഭാത
വെനിഭഭാഗത്തനില  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതസ.   കൂടഭാവത  നനിലവെനിവല  നൂതന
സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലകേളുലാം  മറ്റുലാം  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന
സഭാധനിക്കുലാംവെനിധലാം കദശതീയപഭാത വെനിഭഭാഗത്തനില കേരഭാറുകേള ഇ.പനി.സനി വെലവെസയനില
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനണസ.  ഈ  വെലവെസയനില  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  നൂതന
സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലകേളുലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള  ആധുനനികേ  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന  കേരഭാറുകേഭാരനസ  സസതനലലാം  നലകുന്ന
വെലവെസകേളുണസ.  കമലപറഞ കേഭാരലങ്ങള ഉളവപടുതന്നതനിനഭാല നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള
കറഭാഡുകേളുവട  സനിതനി  വമചവപടതഭാകുനണസ.   കകേരള  കറഭാ ഡസ  ഫണസ  കബഭാര്ഡസ
സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനില  വപഭാതു  സസകേഭാരല  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
നഗര  വെനികേസന  പദതനികേള  ആവെനിഷരനിചസ  നടപനിലഭാക്കുനണസ.  ഇതനുസരനിചസ
തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനിവല  കറഭാഡുകേള
പുനരുദരനിചനിട്ടുണസ.  ആലപ്പുഴ,  കേണ്ണൂര്,  വകേഭാലലാം  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനില  കൂടനി
കറഭാഡുകേളുവട വെനികേസനത്തനിനഭായള പദതനികേള ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  പുതനിയ  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദല
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തസ
വെകുപനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടസ,  മകഞരനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,  കേണ്ണൂര്,  വെയനഭാടസ,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  എന്നതീ  ജേനിലകേളനിലഭായനി  27.45
കേനി.മതീറര്  കറഭാഡുകേള  20  എലാംഎലാം  ചേനിപനിലാംഗസ  കേഭാര്പറസ  ഉപരനിതലലാം
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  ശൂദതീകേരനിച  വഷ്രെഡഡസ  പഭാസനികേസ  ഉപകയഭാഗനിചസ
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  മനനിയവട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  (ബനിറ്റുമനിനസസ  വമക്കഭാഡലാം  &  ബനിറ്റുമനിനസസ  കകേഭാണ്ക്രതീറസ)
പ്രവൃത്തനികേളനില  പഭാസനികേസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജേനിലയനില ചുളനിയനില-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം കറഭാഡനില മഭാരഭായമുടലാം
ഭഭാഗത്തസ  ഒരു  കേനികലഭാ  മതീറര്  ദൂരലാം  വെരുന്ന  ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ.  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലയഭായ
മനിലനിലാംഗസ ആന്റെസ റതീലസകനിലാംഗസ ഉപകയഭാഗനിചസ ആലപ്പുഴ ജേനിലയനില കദശതീയപഭാതയവട
ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ.   ഈ സഭാകങ്കേതനികേ വെനിദലയനില നനിലവെനിവല
കറഭാഡനിവന്റെ  ഉപരനിതലലാം  വമഷതീന  ഉപകയഭാഗനിചസ  ഇളക്കനിവയടുക്കുകേയലാം
അകപഭാളത്തവന്ന  അകത  വമറതീരനിയല  പഭാകേവപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കവെണ്ടുന്ന
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അളവെനില ബനിറ്റുമനിന,  സനിമന്റെസ,  വെനിവെനിധ തരത്തനിലുള വമറലുകേള എന്നനിവെ കചേര്ത്തസ
ഉപരനിതലലാം  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേയമഭാണസ  വചേയ്യുന്നതസ.  ബനി.എലാം.,  ബനി.സനി.,
എസസ.എലാം.എ.  മുതലഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേളനില  വെനി.ജേനി-30  ബനിറ്റുമനിനുലാം,
ലവെകബററനി  കറഭാളറുലാം  വസനസര് കപവെറുലാം  ബഭാചസ  മനികനിവന്റെ  പഭാന്റെസ  ഉപകയഭാഗനിചസ
കറഭാഡസ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണസ.

(സനി)  പുത്തന  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലകേള  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എന.ആര്.എലാം.ബനി  (Natural  Rubberized
Modifical  Bitumen),  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായ  പഭാസനികേസ  ശൂദതീകേരനിചസ  (വഷ്രെഡഡസ
പഭാസനികേസ)  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കറഭാഡുകേളുവട  അടനിത്തറ
ബലവപടുത്തനിയള കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവെ തകേര്ചവയ അതനിജേതീവെനിക്കുന്നതഭായനി
വതളനിഞനിട്ടുണസ.  നൂതന  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലകേളഭായ  ബനിറ്റുമനിനസസ  വമക്കഭാഡലാം,
ബനിറ്റുമനിനസസ കകേഭാണ്ക്രതീറസ  എന്നനിവെ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവെഴനി പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളഭായ
വമറല, ബനിറ്റുമനിന, പഭാറവപഭാടനി എന്നനിവെയവട അളവെനിലുലാം അനുപഭാതത്തനിലുലാം കൃതലത
പഭാലനിക്കഭാന  കേഴനിയന്നതുമൂലലാം  മനികനിവന്റെ  ഗണനനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുതവെഭാന
സഭാധനിക്കുനണസ.  കൂടഭാവത മനികസ നനിരതന്നതനിനസ ആകടഭാമഭാറനികേസ വസനസര് കപവെറുലാം
പ്രതലത്തനിനസ ബലവപടുതന്നതനിനസ ടഭാനഡലാം കറഭാളര്,  ലവെകബറര് കറഭാളര് മുതലഭായവെ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവെഴനി  മനികസ  ഡനിലസനനിലാംഗസ  നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  വഡനസനിറനി
പ്രതലത്തനിനസ  കനടനിവയടുക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കുന.  ഇതുവെഴനി  കറഭാഡസ  വെളവരക്കഭാലലാം
ഉറകപഭാവട  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിയന.  കൂടുതല  ഈടുലാം  ഉറപ്പുമുള  നനിര്മ്മേഭാണ
രതീതനിയഭായതനിനഭാല  ഇത്തരത്തനിലുള  കറഭാഡുകേള  മറസ  സഭാധഭാരണ  നനിര്മ്മേഭാണ
രതീതനിയനില നനിര്മ്മേനിച കറഭാഡുകേകളക്കഭാള തകേര്ചവയ അതനിജേതീവെനിക്കുനണസ.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലകേള  എലഭാ  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപനിവല പുതനിയ കസവെനങ്ങള

100 (2669) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ എലാം  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രജേനികസ്ട്രേഷന  വെകുപനില  '  പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  കസവെനലാം  '  എന്ന
ആശയലാം  മുനനനിര്ത്തനി  പുതനിയ  കസവെനങ്ങള  ഏര്വപടുതന്നതനിനുളള  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വെകുപനില  നനിലവെനില  ഏവതലഭാലാം  കസവെനങ്ങളഭാണസ  ഓണ്
ലലനഭായനി ലഭനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആധഭാരങ്ങളനിവല  അണര്  വെഭാലബകവെഷന  കകേസുകേളക്കസ  ഒറത്തവെണ
തതീര്പഭാക്കല പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില  എന്നസ  വെവരയളള  അണര് വെഭാലബകവെഷന  കകേസുകേളക്കഭാണസ
ഈ പദതനി ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  'പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  കസവെനലാം'  എന്ന  ആശയത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  വപഭാതുജേനങ്ങളക്കസ  സനൗകേരലപ്രദമഭായനി  കസവെനലാം
നലകുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പല പരനിഷഭാരങ്ങളുലാം വെകുപനില നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി.
സലാംസഭാനത്തസ  315  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ഓണ്ലലന സലാംവെനിധഭാനലാം
വെലഭാപനിപനിച്ചു.   കൂടഭാവത  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസസ  കനരനിടസ  നലകേണവമന്ന  വെലവെസ
ഒഴനിവെഭാക്കനി  ഇ-കപയ്വമന്റെസ  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി.  വെകുപനില  ഇ-സഭാമ്പനിങസ,
ഇ-കപയ്വമന്റെസ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം പഭാര്ട്ണര്ഷനിപസ കഫലാം, ചേഭാരനിറബനിള വസഭാലസറനി
എന്നനിവെ  ഓണ്ലലന  ആയനി  രജേനിസര്  വചേയ്യുന്നതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.  ആധഭാര  പകേര്പ്പുകേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം
ഡനിജേനിറല  പകേര്പ്പുകേള  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  വെകുപനില
ഏര്വപടുതന്നതനിനുലാം  ചേനിടനി  രജേനികസ്ട്രേഷന  കേമ്പബടര്വെലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവെരവെസ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  280  സഭാനര്
വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ബഭാധലതഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറസ  ഓണ്ലലനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയ  സര്ടനിഫനിക്കറസ  ഓണ്ലലനഭായനിത്തവന്ന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള
സനൗകേരലലാം  നനിലവെനിലുണസ.  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ,  ഇ-കപയ്വമന്റെസ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം,
ചേഭാരനിറബനിള  വസഭാലസറനി  ഓണ്ലലനഭായനി  രജേനിസര്  വചേയ്യുന്നതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത, ആധഭാര രജേനികസ്ട്രേഷന നടക്കുന്ന
മുറയസ  തവന്ന  കപഭാക്കസ  വെരവെസ  നടപടനികേളുലാം  ഓണ്ലലനഭായനി  നലകുന്നതനിനുള
സനൗകേരലലാം  റവെനബ  വെകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണസ  സലാംസഭാനത്തസ  നടപനിലഭാക്കനി
കേഴനിഞ.  കൂടഭാവത,  വസഷലല  മഭാകരലജേസ  ആക്ടസ  പ്രകേഭാരമുള  വെനിവെഭാഹത്തനിനസ
ഓണ്ലലനഭായനി  തവന്ന  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  സനൗകേരലവലാം  ആധഭാര
രജേനികസ്ട്രേഷനഭായനി  ഓണ്ലലനഭായനി  കടഭാക്കണ്  എടുക്കുന്നതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനവലാം
നനിലവെനില ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
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(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം  21-7-2016  വല ജേനി.ഒ.

(പനി)  നമ്പര്  74/2016/റനിഡനി  നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  അണര്  വെഭാലബകവെഷന

കകേസ്സുകേളക്കസ ഒറത്തവെണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുവട അണര്

വെഭാലബകവെഷന കകേസ്സുകേളക്കസ  21-7-2016-വല ജേനി.  ഒ.(പനി)  നമ്പര്  75/2016/റനി.ഡനി.

നമ്പര് ഉത്തരവെസ പ്രകേഭാരലാം ഒറത്തവെണ തതീര്പഭാക്കല  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.  പ്രസ്തുത

പദതനി 2017 മഭാര്ചസ 31-നസ അവെസഭാനനിച്ചു.

(ഡനി) 2010  മഭാര്ചസ  31  വെവരയള അണര് വെഭാലബകവെഷന കകേസ്സുകേളക്കഭാണസ

ഈ പദതനി ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ.

ഭൂമനി രജേനികസ്ട്രേഷന നനികുതനി

101 (2670) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഭൂമനി രജേനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി ബനവപടസ 2014, 2015, 2016 എന്നതീ വെര്ഷങ്ങളനില

എത്ര  തുകേ  സർക്കഭാരനികലക്കസ  നനികുതനിയനിനത്തനില  ലഭലമഭായനി  എന്നസ

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

ഭൂമനി  രജേനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി  ബനവപടസ  കേഴനിഞ  മൂന്നസ  സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷങ്ങളനില  നനികുതനിയനിനത്തനില  ലഭലമഭായനി  തുകേ  സലാംബനനിച  വെനിവെരലാം  ചുവെവട

കചേര്ക്കുന:

                                                             തുകേ കകേഭാടനിയനില

സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷലാം 

സഭാമ്പസ ഡബടനി രജേനികസ്ട്രേഷന
ഫതീസസ

 ആവകേ

2014-2015 1625.43 764.79 2390.23

2015-2016 1707.06 824.83 2531.88

2016-2017 1892.68 761.01 2653.7
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മുക്കലാം സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ മഭാറലാം

102 (2671) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ എലാം  .   കതഭാമസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുക്കലാം സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ മുക്കലാം മനിനനി സനിവെനില കസഷനനികലക്കസ
മഭാറ്റുന്നതനിനസ കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ എന്തുവകേഭാണഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ എന്നകത്തയസ മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന കേഴനിയലാം;
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം    

(എ)  മുക്കലാം സനിവെനില കസഷനനില രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപനിനസ അനുവെദനിച 279.70
ചേ.മതീ.  സലത്തനിവന്റെ  2017-18 വല  വകേടനിട  നനികുതനി  31,650  രൂപ  ഒടുക്കനി
ഉടമസഭാവെകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറസ വെഭാങ്ങനി ലവെദബതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  ലവെദബതനി  കേണക്ഷന  നഭാളനിതുവെവര
ലഭലമഭായടനിലഭാത്തതനിനഭാല മുക്കലാം സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ മുക്കലാം മനിനനി സനിവെനില
കസഷനനികലക്കസ മഭാറ്റുന്നതനിനസ കേഴനിഞനിടനില.

(ബനി)  ലവെദബതനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ,  ഓഫതീസസ
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  സജ്ജതീകേരണങ്ങള  ഒരുക്കനി  ഓഫതീസസ  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതഭാണസ.

കറഭായല അഗനിക്കളചറല കേമ്പനനിയവട കപരനിലുള രജേനികസ്ട്രേഷന

103 (2672) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി ജേനിലയനിവല കദവെനികുളലാം തഭാലൂക്കനിവല വകേഭാടക്കഭാമ്പൂർ വെനികലജേനില
കറഭായല  അഗനിക്കളചറല  കേമ്പനനിയവട  കപരനില  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനിവല
വപരുമ്പഭാവൂര്  കുറുപലാംപടനി  സബസ  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനില  28-6-2004  -ല  ഷഭാജേനി
സലനിലാം,  ബഭാബുകപഭാള,  ഡന്നനി  കജേഭാസഫസ  എന്നനിവെരുവട  കപരനില  15  മുകലഭാറുകേള
രജേനിസര് വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  രജേനിസര്  വചേയ്തനിട്ടുള  മുകലഭാറുകേള  നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ
വയനലാം  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാവയനലാം
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആരുവടവയലഭാലാം  കപരനില  നനിന്നഭാണസ  ഈ  മുകലഭാറുകേള
കേരസമഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ  ;  ഇപ്രകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള മുകലഭാർ അവെകേഭാശലാം ആവരങ്കേനിലുലാം
സസന്തെലാം കപരനില മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാരുലാം  തമനിഴസ  നബനപക്ഷക്കഭാരുമഭായ  എസസ.  മഭാരനി
അടക്കമുള നനിരക്ഷരഭായ  15  വെലകനികേളുവട  കപരനിൽ  നടത്തനിയ ഗരുതരമഭായ ഈ
ഇടപഭാടുകേവളക്കുറനിചസ  അകനസഷണലാം  നടതന്നതനിനസ  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനിവല  കുറുപ്പുലാംപടനി  സബസ  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനില
28-6-2004,  6-7-2004  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി  15  മുകലറുകേള  രജേനിസര്
വചേയ്തനിട്ടുളതഭാണസ. വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മുകലഭാറുകേള  നനിയമഭാനുസൃതമഭാണസ  രജേനിസര്  വചേയ്തനിട്ടുളതസ.
പരഭാതനികേവളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

കചേമകഞരനി സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനിനസ  പുതനിയ വകേടനിടലാം

104  (2673)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കചേമകഞരനി സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനിനസ പുതനിയ വകേടനിടലാം പണനിയന്നതസ
സലാംബനനിച പദതനിയനില എവന്തെലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി  ;  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  വെലനിയ  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതസ  ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയവട  നടപടനിക്രമങ്ങള  പരനികശഭാധനിചസ  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള ലകേവക്കഭാള്ളുകമഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കചേമഞരനി പഞഭായത്തസ വെഭാഗഭാനലാം വചേയ്തനിരുന്ന സലലാം നഭാളനിതുവെവര
ലകേമഭാറനിക്കനിടനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില. സലലാം ലകേമഭാറനിക്കനിടനിയഭാലുടന തവന്ന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടതന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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മലയനിനകേതീഴസ  സബസ രജേനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസസ

105 (2674) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലയനിനകേതീഴസ  സബസ  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനിനസ  പുതനിയ  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള എന്തെഭാവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങൾ  എന്നഭാരലാംഭനിക്കുലാം;  തുടര്നടപടനികേൾ
എവന്തെലഭാവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   മലയനിനകേതീഴസ  സബസ  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനിനസ  കേനിഫ്ബനി  ഫണസ
ഉപകയഭാഗനിചസ  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  സ.ഉ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  140/17/നനിവെ.
തതീയതനി 25-2-2017 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ. എന്നഭാല 100 കകേഭാടനി
രൂപയസ മുകേളനിലുള വപ്രഭാകപഭാസലനിനസ മഭാത്രകമ കേനിഫ്ബനി ഫണസ അനുവെദനിക്കുകേയള
എന്നസ  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളതനിനഭാല  ആയതനിനുള  വെനിശദമഭായ  പദതനികരഖ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  അതനില  ഉളവപടുകത്തണ  ഓഫതീസുകേളുവട  ലനിസസ
10-7-2017-നസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  വകേടനിടലാം  ചേതീഫസ  എഞനിനതീയര്ക്കസ
രജേനികസ്ട്രേഷന  ഇനവസക്ടര്  ജേനറല  വകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ.  ആയതസ  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനി-ക്കസ  സമര്പനിചഭാല  മഭാത്രകമ  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുകേയള.  കേനിഫ്ബനിയനില  നനിനലാം  ഫണസ  ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ  വകേടനിടലാം  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയന്നതഭാണസ.

രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപനിവല പരനിഷഭാരങ്ങള 

106 (2675) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   എലകദഭാസസ പനി  .   കുന്നപനിളനില :
ശതീ  .   അനൂപസ കജേക്കബസ :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപനില എവന്തെലഭാലാം പരനിഷഭാരങ്ങളഭാണസ ഇനൗ സര്ക്കഭാര്
വെരുത്തനിയവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  കസവെനങ്ങളഭാണസ  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളളവതന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ പരനിഷഭാരങ്ങളമൂലലാം വെകുപനിവല ഇടനനിലക്കഭാരുവട ഇടവപടലനില
കുറവെസ  വെന്നനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുതകമഭാ?
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(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  വെകുപനില  നനിനലാം
ഓണ്ലലനഭായനി  നലകുന്ന  കസവെനങ്ങളക്കസ  ഇ-കപയ്വമന്റെസ  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.  7-4-2017 വല  690-ാംനമ്പര്  അസഭാധഭാരണ  ഗസറസ
വെനിജ്ഞഭാപനത്തനിലൂവട  1960-വല  കകേരള  മുദപത്ര  ചേടങ്ങളനില  കഭദഗതനി  വെരുത്തനി
ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയസ മുകേളനില
മൂലലമുള മുദകേളക്കസ ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ സലാംവെനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജേനവപടുത്തഭാവന്നതഭാണസ.

(ബനി) ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗസ, ഇ-കപയ്വമന്റെസ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം പഭാര്ടസണര്ഷനിപസ കഫലാം,
ചേഭാരനിറബനിള വസഭാലസറനി എന്നനിവെയലാം ഓണ്ലലനഭായനി രജേനിസര് വചേയ്യുന്നതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.

(സനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില  ആധഭാര  പകേര്പ്പുകേളക്കുലാം  ബഭാധലതഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുലാം  വെലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിരുന്ന  അവെസയനിലനനിനലാം
ഇന്റെര്വനറസ  അധനിഷ്ഠനിത കസവെനപ്രദഭാനത്തനിലൂവട  സബസ  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില
കപഭാകേഭാവത  തവന്ന   കസവെനലാം  എത്തനിക്കുവെഭാന  കേഴനിഞനിട്ടുണസ.  അതുകപഭാവല
ആധഭാരലാം  രജേനിസര്  വചേകയണ  തതീയതനിയലാം  സമയവലാം  മുനകൂടനി  നനിശയനിച്ചുവകേഭാണസ
കടഭാക്കണ്  എടുക്കഭാവന്ന  രതീതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം  സബസ  രജേനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസുകേളനിവല  ജേനബഭാഹുലലലാം  നനിയനനിക്കുവെഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ.  ഈ
പരനിഷഭാരങ്ങളമൂലലാം  ഇടനനിലക്കഭാരുവട  ഇടവപടല  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ  ഏവറക്കുവറ
സഭാധനിചനിട്ടുണസ.

രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപനിവല സവസനഷന നടപടനികേള

107 (2676) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  രജേനികസ്ട്രേഷന
വെകുപനില  ഇതുവെവര  എത്ര  ജേതീവെനക്കഭാവര  സവസന്റെസ  വചേയ്തനിട്ടുണസ;  അകനസഷണലാം
നടത്തനിയതനില  ഇതനില  എത്ര  കപര്  കുറക്കഭാരഭാവണന്നസ  കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജേനിലയനിവല  പുതുപളനി  സബസ  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനിവല
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരനഭായ വകേ.  വജേ.  വെര്ഗതീസസ  എന്ന ജേതീവെനക്കഭാരവന്റെ സവസനഷന
സലാംബനനിച  കകേസനില  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെസ  ടനിബബണലനിവന്റെ  വെനിധനി
നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കരഖഭാമൂലലാം ലഭനിച പരഭാതനിയനികന്മേലഭാകണഭാ ടനിയഭാവനതനിവര അകനസഷണലാം
നടത്തനി നടപടനിവയടുത്തവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം രജേനികസ്ട്രേഷന വെകുപനിവല
13  ജേതീവെനക്കഭാവര  പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ  കുറക്കഭാരഭാവണന്നസ  കേണസ  സവസന്റെസ  വചേയ്തനിട്ടുണസ.
ഇതനില  രണ്ടുകപര്വക്കതനിവരയള  അചടക്ക  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കുറക്കഭാരഭാവണന്നസ കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഒരു ജേതീവെനക്കഭാരന വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപട
കേഭാരലത്തനിനല സവസന്റെസ വചേയവപടനിട്ടുളതസ എന്നതനിനഭാല ടനിയഭാവനതനിവര അചടക്ക
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഒരഭാവള വെനിജേനിലനസസ ആന്റെസ ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബബകറഭാ,
കകേസസ  രജേനിസര്  വചേയ്തതനിനഭാലഭാണസ  സവസന്റെസ  വചേയ്തനിരുന്നതസ.  ബഭാക്കനിയള
ജേതീവെനക്കഭാര്വക്കതനിരഭായ അചടക്ക നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി)   കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെസ  ടനിബബണലനിവന്റെ   ഒ.എ.818/2017  നമ്പര്
ഹര്ജേനിയനിവല  10-5-2017-വല ഉത്തരവെനുസരനിചസ  20-7-2017-ല പരഭാതനിക്കഭാരവന
കനരനില  കകേടനിട്ടുളതുലാം  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെസ  ടനിബബണലനിവന്റെ  ഉത്തരവെസ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരനികേയലാം വചേയ്തുവെരുന.

(സനി)   കരഖഭാമൂലലാം ലഭനിച പരഭാതനിയനികന്മേല അകനസഷണലാം നടത്തനി ദക്ഷനിണ
മദലകമഖല  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഇനവസക്ടര്  ജേനറല  സമര്പനിച  അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ  ടനിയഭാവനതനിവര  അചടക്ക  നടപടനി
ആരലാംഭനിചതസ.

പ്രധഭാന വറയനിലകവെ പദതനികേള

108 (2677) ശതീ  .   വജേയനിലാംസസ മഭാതബ :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ :
ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  നടപനിലഭാക്കനിവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  വറയനിലകവെ
പദതനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ശബരനി വറയനില പഭാതയസ എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ കകേന്ദ്രലാം
നനിലവെനില വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്തെലൻ  റയനിൽകവെയമഭായള സലാംയക കേമ്പനനിയഭായ കകേരള വറയനിൽ
വഡവെലപ്വമന്റെസ കകേഭാർപകറഷൻ എന്നഭാണസ രൂപതീകേരനിചതസ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  കേഭായലാംകുളത്തസ നനിനലാം എറണഭാകുളകത്തക്കുള പഭാത കകേഭാടയലാം വെഴനിയലാം
ആലപ്പുഴ വെഴനിയലാം ഇരടനിപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  അങ്കേമഭാലനി - ശബരനി
പഭാതയവട പണനിയലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത കകേരള വറയനില വഡവെലപ്വമന്റെസ
കകേഭാര്പകറഷന വെഴനി നനിലമ്പൂര് -  നഞനകകേഭാടസ പഭാത,  തലകശ്ശേരനി  -  ലമസൂര് പഭാത,
സബര്ബന  കപ്രഭാജേക്ടസ  എന്നനിവെ  ഉളവപവട  മൂന്നസ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
8  പദതനികേള  ഏവറടുത്തസ  നടതവെഭാനുള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
ഇതു  കൂടഭാവത  അറുപത്തനിയഞസ  വറയനില  കമലപഭാതകേള  (ROB)/വറയനില
അടനിപഭാതകേള  (RUB)  പങ്കേഭാളനിത്ത അടനിസഭാനത്തനില വചേയ്യുവെഭാനുള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  ശബരനി വറയനില പഭാതയസ  2017-18  ബജേറനില 113.59  കകേഭാടനി രൂപയലാം
എകസടഭാ  ബഡ്ജേററനി  റനികസഭാഴസ  (EBR)(P)  ആയനിടസ  100  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  കകേന്ദ്രലാം
നനിലവെനില വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  കകേരള വറയനില വഡവെലപസവമന്റെസ കകേഭാര്പകറഷന 2017 ജേനുവെരനി മൂന്നഭാലാം
തതീയതനി രജേനിസര് വചേയ്തസ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

ഫകറഭാകേസ  വറയനിലകവെ കസഷനനിവല രണഭാമവത്ത പഭാറസകഫഭാലാം

109  (2678)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  വപഭാതുമരഭാമതലാം  രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജേനിലയനിവല  ഫകറഭാക്കസ  വറയനിൽകവെ  കസഷനനില
രണഭാമവത്ത  പഭാറസകഫഭാമനിനസ  കവെണത്ര  നതീളലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ
അപകേടലാം പറ്റുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജേനിലയനിവല  ഫകറഭാകേസ  വറയനിലകവെ  കസഷനനിവല
രണഭാമവത്ത പഭാറസകഫഭാമനിവന്റെ നതീളലാം 90 മതീററുലാം കൂടനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ 2016-17,
2017-18  വെര്ഷങ്ങളനിവല  വെര്ക്കസ  കപ്രഭാഗഭാമനില  ഉളവപടുതന്നതനിനഭായനി
ഡനിവെനിഷണല  വറയനിലകവെ  മഭാകനജേര്  വപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിചനിരുനവവെങ്കേനിലുലാം
ആയതനിനസ  അനുമതനി  ലഭനിചനില.  2018-19  വെര്ഷകത്തയ്ക്കുള  വെര്ക്കസ  കപ്രഭാഗഭാമനില
ഉളവപടുതന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  വപ്രഭാകപഭാസല  വെതീണ്ടുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുളതഭായനി
ഡനിവെനിഷണല വറയനിലകവെ മഭാകനജേര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ.
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എളവെളനി വടയനിന ഹഭാളടസ കസഷന

110  (2679)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഗരുവെഭായൂര് - തൃശൂര് വറയനില പഭാതയനില എളവെളനി എന്ന സലത്തസ വടയനി൯
ഹഭാളടസ  കസഷന  അനുവെദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപട  നടപടനികേള  ഏതസ
ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വറയനിലകവെ  തതീരുമഭാനലാം  അറനിയനിചനിടനില.  ഇനൗ  ആവെശലലാം  നനിലനനിലക്കുന.
വെതീണ്ടുലാം ഒരു കേതകൂടനി ഇനൗ മഭാസലാം തവന്ന അയയ്ക്കുന്നതഭാണസ.

അങ്കേമഭാലനി - എരുകമലനി വറയനില പദതനി 

111   (2680)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര  കമഖലയസ  കൂടനി  ഏവറ  പ്രകയഭാജേനലാം  വചേയ്യുമഭായനിരുന്ന
അങ്കേമഭാലനി-എരുകമലനി  വറയനില പദതനി വറയനിലകവെ മനഭാലയലാം ഉകപക്ഷനിചതഭായനി
വെനിവെരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം
പദതനിയവട  നടത്തനിപസ  സലാംബനനിചസ  അനനിശനിതതസലാം  ഉണഭായതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏരുകമലനിക്കടുത്തസ  പുതനിയ  വെനിമഭാനത്തഭാവെളലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില അങ്കേമഭാലനി  -  എരുകമലനി  വറയനില പദതനി
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ
എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏരുകമലനിയനിലനനിനലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ശബരനി വറയനില പഭാത പുനലൂരുമഭായനി
ബനവപടുത്തനിയഭാല  അതസ  മലകയഭാര  കമഖലയവട  വെന  വെനികേസനത്തനിനസ
കേളവമഭാരുക്കുവമന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില പ്രസ്തുത വറയനിലവവെ ലലന
പുനലൂര്  വെവര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനസ  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  എന്തെസ  നടപടനിയഭാണസ
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വറയനിലവവെ വെനികേസനലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വറയനിലകവെ കബഭാര്ഡുമഭായനി  ഒപനിട  കേരഭാറനില ഈ വറയനില
പദതനി കൂടനി ഉളവപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഭൂമനി ഏവറടുക്കലുമഭായനി ബനവപടസ ഭൂവടമകേളനിലനനിനലാം എതനിര്പ്പുകേള
ഉണഭായതസ പദതനിയവട നടത്തനിപനിവന ബഭാധനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)   അങ്കേമഭാലനി-എരുകമലനി  വറയനില  പദതനിയവട  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വറയനിലകവെ വവലന എരുകമലനിയനില
നനിനലാം  പുനലൂരനികലക്കസ  നതീട്ടുന്നതസ  സലാംബനനിചസ  കകേരള  വറയനില  വഡവെലപ്വമന്റെസ
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ.

(ഇ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെയലാം വറയനില മനഭാലയത്തനിവന്റെയലാം സലാംയക
സലാംരലാംഭമഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കവപട കകേരള  വറയനില വഡവെലപ്വമന്റെസ  കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡസ ഇനൗ പദതനി ഏവറടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

വറയനിലകവെ വെനികേസനത്തനിനസ കജേഭായനിന്റെസ  വവെഞസര് കേമ്പനനി

112  (2681) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത വറയനിലകവെയവട  വെനികേസനത്തനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളവതന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വറയനിലകവെയമഭായനി  സഹകേരനിചസ  കജേഭായനിന്റെസ  വവെഞസര്
കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം;

(സനി) കേമ്പനനിയവട ഓഹരനി ഘടന എങ്ങവനയഭാവണന്നസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ,
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ നടതന്ന വറയനിലകവെ വെനികേസനത്തനിനസ  ഈ കേമ്പനനി
എത്ര മഭാത്രലാം ഗണപ്രദമഭാകുവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വറയനില വഡവെലപ്വമന്റെസ കകേഭാര്പകറഷന തഭാവഴപറയന്ന കപ്രഭാജേക്ടുകേള
മൂന്നസ ഘടങ്ങളനിലഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ. 
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ഒന്നഭാലാം ഘടലാം

1. റഭാപനിഡസ  വറയനില  ടഭാനസനിസസ  സനിസലാം  (സബര്ബന  വറയനില
കപ്രഭാജേക്ടസ).

2. തലകശ്ശേരനി-ലമസൂര് വറയനിലകവെ പഭാത.

3. എറണഭാകുളലാം  പഴയ  വറയനിലകവെ  കസഷന  പുനരുജ്ജതീവെനിപനിചസ
പുനനഃപ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി.

4. വകേഭാചനി  വെനിമഭാനത്തഭാവെളത്തനികലക്കസ  ത്രനികകേഭാണ  വറയനില  വവലന
വെലനിചസ  യഭാത്രക്കഭാരുവട  സനൗകേരലത്തനിനഭായനി  വറയനിലകവെ  കസഷനുലാം
കേവണയ്നര് ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി വടര്മനിനലുലാം സഭാപനിക്കല.

5. വെനിഴനിഞലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല  തുറമുഖലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  -
കേനലഭാകുമഭാരനി  വവലന  ബനനിപനിക്കുന്ന  വെനിഴനിഞലാം-ബഭാലരഭാമപുരലാം
പുതനിയ കബഭാഡസ കഗജേസ വവലന.

രണഭാലാംഘടലാം

1. എരുകമലനി-പുനലൂര്-നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  അങ്കേമഭാലനി  എരുകമലനി  പഭാതവയ
എരുകമലനിയനില  നനിനലാം  പുനലൂര്  വറയനിലകവെ  കസഷനുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

2. ഏറ്റുമഭാനൂര്-ശബരനി  ലനിങ്കേസ  വവലന  -  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  അങ്കേമഭാലനി-ശബരനി
വവലനനിവന ഏറ്റുമഭാനൂര് വറയനിലകവെ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

മൂന്നഭാലാം ഘടലാം

നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേഭാടസ-നനിലമ്പൂര്  വറയനിലകവെ  കസഷവന   കേര്ണ്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനത്തനിവല നഞനകകേഭാടസ വറയനിലകവെ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

(ബനി)  വറയനിലകവെയമഭായനി  സഹകേരനിചസ  കജേഭായനിന്റെസ  വവെഞസര്  കേമ്പനനി  2017
ജേനുവെരനി മഭാസലാം 3-ാം തതീയതനി രജേനിസര് വചേയ്തസ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

(സനി) കേമ്പനനിയവട ഓഹരനി ഘടന – കകേരള സര്ക്കഭാര് 51 ശതമഭാനലാം, കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് (വറയനില മനഭാലയലാം) 49 ശതമഭാനലാം.

(ഡനി)   സലാംസഭാനത്തനിനസ  ഗണപ്രദമഭായ  പദതനികേള  ഏവറടുക്കുകേവെഴനി  ഇനൗ
കേമ്പനനി സലാംസഭാന തഭാലപരലത്തനിനസ ഗണകേരമഭായനിരനിക്കുലാം.
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തനിരുവെനന്തെപുരലാം വറയനിലകവെ ഡനിവെനിഷന വെനിഭജേനലാം

113 (2682)  ശതീ  .    വെനി  .    എസസ  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  വറയനിലകവെ  ഡനിവെനിഷനനിവല  കനമലാം  മുതല  മധുര
വെവരയള  164  കേനി.മതീ.  പരനിധനി മധുര ഡനിവെനിഷനനികലക്കസ മഭാറ്റുകേയഭാവണന്ന വെഭാര്ത്ത
സനിരതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  അപ്രകേഭാരലാം  മഭാറ്റുകേയഭാവണങ്കേനില  വെരുമഭാന  നഷ്ടത്തനിവന്റെ
കതഭാതനുസരനിചസ,  പ്രസ്തുത  ഡനിവെനിഷനുള  ബഡ്ജേറസ  വെനിഹനിതത്തനിലുലാം
കുറവണഭാകുവമന്ന കേഭാരലലാം വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ;  ഇതു  സലാംബനനിചസ  വറയനിലകവെ  മനനിക്കസ  നനികവെദനലാം
നലനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം-തനിരുവനലകവെലനി  പഭാതയലാം  നഭാഗര്കകേഭാവെനില  -
കേനലഭാകുമഭാരനി  പഭാതയലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ഡനിവെനിഷനനിലനനിനലാം  കവെര്വപടുത്തനി
മധുലര  ഡനിവെനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കഭാന  കപഭാകുനവവെന്ന  വെഭാര്ത്ത
ശദയനിലവപടതനിവനതടര്ന്നസ ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം കകേന്ദ്ര
വറയനിലകവെ  വെകുപ്പുമനനിക്കുലാം  കേതകേള  അയചനിട്ടുണസ.  കകേരളത്തനിവന്റെ
വറയനിലകവെയവട ചുമതലയള വപഭാതുമരഭാമതലാം രജേനികസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര
വറയനിലകവെ  മനനിക്കുലാം  ഇതുസലാംബനനിചസ  കേത്തസ  അയചനിട്ടുണസ.  കകേരളത്തനിവല
വറയനിലവവെയവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങളുവട  അപരലഭാപ്തതമൂലവലാം
വറയനിലകവെയനില  നനിനലാം  ആവെശലമഭായ  നനികക്ഷപങ്ങള  ലഭലമഭാകേഭാത്തതുമൂലവലാം
കകേരളത്തനിവല വറയനിലകവെയവട അടനിസഭാന സനൗകേരല വെനികേസനത്തനിനഭായനി കകേരള
സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി കചേര്ന്നസ  51:49  ഓഹരനി അനുപഭാതത്തനില  ഒരു
സലാംയക സലാംരലാംഭകേ കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  യഥഭാകേഭാലലാം വറയനിലകവെ വെനികേസന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സകതണ് വറയനിലകവെയവട തനിരുവെനന്തെപുരലാം-
പഭാലക്കഭാടസ  ഡനിവെനിഷനുകേവള  കചേര്ത്തസ  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭായനി   ഒരു
വപനനിനസുലഭാര് കസഭാണ് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ  മുമ്പഭാവകേ
ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ.  വപനനിനസുലഭാര്  കസഭാണനില  കേനലഭാകുമഭാരനി  മുതല  മലാംഗലഭാപുരലാം
വെവരയള  വറയനിലകവെയവട  ഭഭാഗങ്ങള  ഉളവപടുത്തഭാവന്നതഭാവണനലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.  ഇനൗ  കസഭാണനിവന്റെ  ആസഭാനത്തനിനഭായനി  എറണഭാകുളവത്ത
വവഹകക്കഭാര്ടനിനസ  സമതീപമുള  വറയനിലകവെ  വെകേ  42  ഏക്കര്  ഭൂമനി
വെനിനനികയഭാഗനിക്കണവമനലാം  ആവെശലവപടനിട്ടുണസ.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  വറയനിലകവെ
കസഷവന്റെ  സഭാറവവലറസ  കസഷനഭായനി  വെനികേസനിച്ചുവെരുന്ന  കനമലാം  കസഷവന
കവെര്വപത്തഭാനുള ശമങ്ങളുലാം കൂടഭാവത തനിരുവെനന്തെപുരലാം-തനിരുവനലകവെലനി പഭാതയലാം
നഭാഗര്കകേഭാവെനില  -കേനലഭാകുമഭാരനി  പഭാതയലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ഡനിവെനിഷനനിലനനിനലാം
കവെര്വപടുത്തനി  മധുലര  ഡനിവെനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള  ശമങ്ങളുലാം  ഉകപക്ഷനിക്കണ
വമനലാം  പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം  വറയനിലകവെ  മനനിക്കുലാം  അയച  കേതകേളനില
ആവെശലവപടനിട്ടുണസ.
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ടതീകചഴസ  ബഭാങ്കേസ

114  (2683)  ശതീ  .    വകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത എയ്ഡഡസ കമഖലയനില കസവെനലാം അനുഷ്ഠനിചനിരുന്നവെരുലാം
വെനിവെനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല കജേഭാലനി നഷ്ടവപടവെരുമഭായ അദലഭാപകേവര ഉളവക്കഭാളളനിചസ
ടതീകചഴസ ബഭാങ്കേസ രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ ;  പ്രസ്തുത ടതീകചഴസ ബഭാങ്കേസ
KER  Chapter  14  A  Section  5i  A-യവട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന്നസ  വവെളനിവപടുതകമഭാ;  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  ടതീകചഴസ  ബഭാങ്കേസ
രൂപതീകേരനിച്ചുവകേഭാണസ  പുറവപടുവെനിച  ഉത്തരവെനിവന്റെയലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെയലാം
പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  കേഭാരണങ്ങളഭാല  കജേഭാലനി  നഷ്ടവപടസ  പുറത്തസ  നനിലക്കുന്ന
അദലഭാപകേവരയഭാണസ  പ്രസ്തുത  ടതീകചഴസ  ബഭാങ്കേനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളളവതന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതീവെസ  കവെക്കനസനിയനില ദതീര്ഘകേഭാലലാം കജേഭാലനി  കനഭാക്കുകേയലാം എന്നഭാല
ഇകപഭാള  പുറത്തസ  നനിലക്കുന്നതുമഭായ  അദലഭാപകേവര  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില
ഉളവപടുതകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേഭാര്പകററസ മഭാകനജ് വമനകേളുവട സ്കൂളുകേളനില നനിനലാം കജേഭാലനി നഷ്ടവപടസ
ടതീകചഴസ ബഭാങ്കേനില ഉളവപട അദലഭാപകേര്ക്കസ അതതസ മഭാകനജ് വമനകേളുവട കേതീഴനിലുളള
എല.പനി.  തലലാം മുതല ഹയര് വസക്കന്റെറനി തലലാം വെവര ഉണഭാകുന്ന ഒഴനിവകേളനികലക്കസ
കയഭാഗലതയളളപക്ഷലാം  നനിയമനിക്കവപടഭാന  വെലവെസ  വചേയ്തനിട്ടുകണഭാവയന്നസ
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇപ്രകേഭാരലാം കകേഭാര്പകററസ മഭാകനജ് വമനകേളക്കസ കേതീഴനില ഹയര് വസക്കന്റെറനി
തലത്തനില  നനിനലാം  കത്രഭാണ്  ഔടസ  ആയ  അദലഭാപകേര്ക്കസ  പ്രസ്തുത  കകേഭാര്പകററസ
മഭാകനജ് വമന്റെനിവന്റെ  കേതീഴനിലുളള  സ്കൂളുകേളനില  തുടര്ന്നസ  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴനിവകേളനികലക്കസ
നനിയമനത്തനിനഭായനി മുനഗണന നലകേനി പരനിഗണനിക്കവപടുവെഭാന KER Chapter 14A
Section  51A  കമല  ബഹുമഭാനവപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനി  ഡനിവെനിഷന  ബഞസ
WA-140/2007  (ജേയശതീ  റനി.V/s  ഡയറക്ടര്  ഓഫസ  ഹയര്  വസക്കണറനി
എഡബകക്കഷന)  എന്ന  കകേസനില  8-4-2009  ല  വെനിധനി  പുറവപടുവെനിചസ  തതീര്പസ
കേലപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  വെനിധനി  നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണസ  സര്ക്കഭാര്
 പുറവപടുവെനിച ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(എഫസ)  പുറത്തസ  നനിലക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  വപ്രഭാടക്ടഡസ  ഹയര്  വസക്കണറനി
അദലഭാപകേരുവട  പുനര്  നനിയമനത്തനില  മഭാകനജ് വമനകേള  മുകേളനില  പറഞ
കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേള ലലാംഘനിക്കുന്ന കകേസുകേള ശദനിയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ജേനി)  ഇത്തരലാം  കകേസുകേള  ശദയനിലവപടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
ബഹുമഭാനവപട  ലഹകക്കഭാടതനി  ഡനിവെനിഷന  ബഞനിവന്റെ  വെനിധനി  നലഭായലാം
മഭാനനിച്ചുവകേഭാണസ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിലനനിന്നസ  തസനികേ  നഷ്ടമഭായ
ജേതീവെനക്കഭാരനില  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ  അര്ഹതയളവെവര  ഉളവപടുത്തനി  അദലഭാപകേ
ബഭാങ്കേസ രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ.

(ബനി)  തഭാവഴപറയന്ന  വെനിഭഭാഗലാം  ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ  സലാംരക്ഷണലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണസ:

1. 31-3-2011-നസ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട വറഗലര് സര്വ്വതീസനില
തുടര്ന്ന അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേര്

2. അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജ് വെഴനി  1-6-2011  മുതല
നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേര്

3. മുനകേഭാല  സലാംരക്ഷനിത  ഉത്തരവകേള  വെഴനി  സലാംരക്ഷണലാം  ലഭനിച
നനിലവെനിലുള അദലഭാപകേരുലാം അനദലഭാപകേരുലാം

4. അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജ് വെഴനി  കസര്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കവപട  റനിടഞസഡസ  അദലഭാപകേര്,  തസനികേ  ഇലഭാവത
തവന്ന  അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജ് വെഴനി  മറസ  സ്കൂളുകേളനികലക്കസ
പുനര്വെനിനലസനിചസ  ശമ്പളലാം  വെഭാങ്ങനി  വെരുന്ന  വസഷലലനിസസ
അദലഭാപകേര്

5. 2011-12  മുതല  2014-15  വെവര രഭാജേനി,  മരണലാം,  റനിവടയര്വമന്റെസ,
വപ്രഭാകമഭാഷന,  സലലാംമഭാറലാം  എന്നതീ  വറഗലര്  തസനികേകേളനില
നനിയമനിക്കവപടതുലാം 29-1-2016-വല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 29/2016/
വപഭാ.വെനി.വെ.-യനിവല  ഖണ്ഡനികേ  II-വല  ഉപഖണ്ഡനികേ  (2)-വല
അനുപഭാതപ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിക്കവപടവെരുലാം

(സനി)  അവെധനി  ഒഴനിവെനില  കജേഭാലനി  കനഭാക്കനി  ഇകപഭാള  പുറതനനിലക്കുന്ന
അദലഭാപകേവര  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കേനില  ഉളവപടുതന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.
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(ഡനി)   കകേഭാര്പകററസ/വെലകനിഗത  മഭാകനജേസ വമന്റെസ  സ്കൂളുകേളനിലനനിന്നസ  തസനികേ
നഷ്ടമഭായനി  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കേനില  ഉളവപടുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കസ  അതതസ
മഭാകനജേസ വമനകേളുവട  കേതീഴനിലുള  വസക്കണറനിതലലാം  വെവരയള  സ്കൂളുകേളനില
വകേ.ഇ.ആര്.  അദലഭായലാം  XIV-എ  ചേടലാം  43-വന്റെ   രണഭാമതസ  വപ്രഭാവെനികസഭായവട
വെലവെസകേളക്കസ  വെനികധയമഭായനി  പുനര്നനിയമനത്തനിനസ  അര്ഹതയണസ.  അദലഭാപകേ
ബഭാങ്കേനിലുള  പ്രസ്തുത  അദലഭാപകേവര  ഹയര്  വസക്കണറനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവല
ഒഴനിവകേളനികലക്കസ പരനിഗണനിക്കഭാന വെലവെസകേളനില.

(ഇ-ജേനി)   സലാംസഭാനവത്ത  എയ്ഡഡസ  കമഖലയനിവല  ഹയര്  വസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില  കജേഭാലനി  കനഭാക്കനിവെരുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കസ  ഇതുവെവര  കജേഭാലനി
നഷ്ടവപടനിടനില.  WA-140/07-വന്റെ   കകേസനിവന്റെ  വെനിധനിപകേര്പസ  നഭാളനിതുവെവരയലാം
ലഭലമഭായനിടനില.

പുനര്വെനിനലസനിപനിക്കവപട അദലഭാപകേര്

115  (2684)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജേനിലയനിൽ  എയനിഡഡസ സ്കൂളുകേളനില നനിനലാം സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനികലക്കസ പുനര് വെനിനലസനിക്കവപട അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം എത്ര;

(ബനി) ഏവതഭാവക്ക എയനിഡഡസ സ്കൂളനില നനിനമഭാണസ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനികലക്കഭാണസ
അദലഭാപകേവര വെനിനലസനിചനിട്ടുളതസ; വെനിശദവെനിവെരങ്ങള നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങവന  പുനര്വെനിനലസനിക്കവപടവെര്ക്കസ  എത്ര  നഭാള  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില തുടരഭാന കേഴനിയവമന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  പുനര്വെനിനലഭാസലാം,  പനി.  എസസ.സനി.  റഭാങ്കേസ  ലനിസനില
ഉളവപടനിട്ടുളവെരുവട അവെസരലാം നഷ്ടമഭാക്കുനകണഭാ; വെനിശദലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18 അദലയനവെര്ഷലാം - 168

(ബനി)  സ്കൂളുകേളുവട ലനിസസ അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  പുനര്വെനിനലസനിക്കവപടുന്ന  സലാംരക്ഷനി
തഭാദലഭാപകേര്ക്കസ പ്രസ്തുത വെനിഷയത്തനില പനി.എസസ.സനി.  ലനിസസ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
തതീയതനി  വെവര  മഭാത്രവമ  അവെനിവട  തുടരഭാന  കേഴനിയൂ.  പനി.എസസ.സനി.  ലനിസസ
പ്രസനിദതീകേരനിചഭാല  അനതവന്ന  പ്രസ്തുത  വെനിഷയത്തനില  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില
പുനര്വെനിനലസനിചനിരനിക്കുന്ന  സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവരവയലഭാലാം  തനിരനിവകേ  വെനിളനിക്കണ
വമന്നസ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കസ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  പുനര്വെനിനലഭാസലാം  പനി.എസസ.സനി.  റഭാങ്കേസ  ലനിസനില
ഉളവപടനിട്ടുളവെരുവട അവെസരലാം യഭാവതഭാരു കേഭാരണവെശഭാലുലാം നഷ്ടവപടുത്തനില.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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കഭാസസ മുറനികേളനില കഭാസ്സനിവന്റെ ചുമതലയള അദലഭാപകേവന്റെ കഫഭാകടഭായലാം
വെനിലഭാസവലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കല 

116  (2685)  ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  കഭാസ്സസ  മുറനികേളനില  കഭാസ്സനിവന്റെ  ചുമതലയള
അദലഭാപകേവന്റെ കഫഭാകടഭായലാം വെനിലഭാസവലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  എസസ.എസസ.എ.  കസറസ  മനിഷന  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  അവെകേഭാശ  നനിയമത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ ഈ നനിബനന നടപനിലഭാക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  കകേന്ദ്ര  മഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  വെനികേസന  മനഭായത്തനിവന്റെ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചസ  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  കഭാസസ  മുറനികേളനില  കഭാസ്സനിവന്റെ
ചുമതലയള  അദലഭാപകേവന്റെ  കഫഭാകടഭായലാം  വെനിലഭാസവലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കണ
വമനവണങ്കേനിലുലാം സലാംസഭാനലാം ഇതുസലാംബനനിച തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.

അദലഭാപകേരുവട കവെതനവലാം എലാം.ജേനി.എല.സനി.കേളുവട പ്രവെര്ത്തനവലാം

117  (2686)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എകേഭാദലഭാപകേ  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  അദലഭാപകേര്ക്കസ  ഇകപഭാള  എത്ര
രൂപയഭാണസ കവെതനലാം നലകുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ എത്ര എലാം.ജേനി.എൽ.സനി.-കേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണനലാം,
ഈ  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില  ഇരുപതസ  വെര്ഷമഭായനി  വതഭാഴനിവലടുതവെരുന്നവെരുലാം  മറ
കജേഭാലനിക്കസ  പ്രഭായ  പരനിതനി  കേഴനിഞവെരുമഭായ  ജേതീവെനക്കഭാവര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏകേഭാദലഭാപകേ  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  അദലഭാപകേര്ക്കസ  നനിലവെനില
പ്രതനിമഭാസലാം 10,000 രൂപ നനിരക്കനില ഓണകററനിയമഭായനി നലകുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ  285  എലാം.ജേനി.എല.സനി.കേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ.
എലാം.ജേനി.എല.സനി.  സ്കൂളുകേളനിവല  അദലഭാപകേര്ക്കസ  നനിലവെനില  10,000  രൂപ
ഓണകററനിയവലാം   മറസ  ആനുകൂലലങ്ങളഭായ  ഉതവെബത്ത,  ഹനിലടഭാകസ  അലവെനസസ,
ആര്ജ്ജനിതഭാവെധനി  എന്നനിവെ  നലകേനിവെരുന.  ടനി  അദലഭാപകേരുവട  ഓണകററനിയലാം
17325  രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിവചങ്കേനിലുലാം  ഏതസ  കേഭാലയളവെസ  മുതല  പ്രഭാബലലലാം
നലകേണവമന്ന കേഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനമഭാകകേണതുണസ.
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ചേനികേനിതക്കഭായനി തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ  കേഭാലതഭാമസലാം

118  (2687) ശതീ  .   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 16-12-2016-വല വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  (എന)  വെകുപനിവല  4242/2016/
വപഭാ.വെനി.വെ.  നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  തൃശൂര്  ജേനിലയനിവല  കേഭാടുകുറനി
എല.എ.ഐ.യ.പനി.എസസ.-വല  ഓഫതീസസ  അറന്റെഡന്റെഭായ  ശതീ.  വെനിനവസന്റെസ
സനികമതനിക്കസ  ഹൃദയസലാംബനമഭായ അസുഖത്തനിവന്റെ ചേനികേനിതക്കഭായനി  71626  രൂപ
അനുവെദനിചനിട്ടുലാം, പ്രസ്തുത തുകേ ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ടനി തുകേ എന്നകത്തക്കസ നല്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  71,626  രൂപ  വമഡനിക്കല  റതീ-ഇലാംകബഴസവമന്റെസ  അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണസ
16-2-2017  തതീയതനിയനിവല തൃശ്ശൂര് വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര് ഓഫതീസനില നനിനലാം
സനി3/13489/2016 നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രഭാഥമനികേഭാദലഭാപനികേ  എല.എ.വഎ.യ.പനി.എസസ.
കേഭാടുകുറനിക്കസ അയച്ചുവകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ടനി  71,626  രൂപയ്ക്കുള  അകലഭാടസവമന്റെസ  ഓണ്വവലന  മുകഖന  പ്രസ്തുത
സ്കൂളനികലക്കസ 12-6-2017-നസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.

വഎ.റനി. അധനിഷ്ഠനിത പഭാഠലപദതനി

119  (2688) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനൂപസ കജേക്കബസ : 
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ അദലയനവെര്ഷലാം സലാംസഭാനവത്ത ഒനമുതല പതവെവരയളള
കഭാസുകേളനില വഎ.റനി. അധനിഷ്ഠനിത പഭാഠലപദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി
ആവെനിഷരനിച പദതനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ എത്ര ശതമഭാനലാം സ്കൂളുകേളനില കബഭാഡ്ബഭാന്റെസ ഇന്റെര്വനറസ
കേണക്ഷന ഇതനിനകേലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ;

(സനി)  ഇനൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം  സലാംസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂള
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട എണ്ണത്തനില വെര്ദനയണഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിവല ഒനമുതല പതവെവരയളള കഭാസുകേളനില എത്ര
ശതമഭാനലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളഭാണസ  കേഴനിഞ  അദലയനവെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷനിചസ
വെര്ദനിചനിട്ടുളളതസ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  ഒനമുതല പതവെവര കഭാസ്സുകേളനികലക്കസ  പ്രകതലകേ വഎ.സനി.ടനി.
പഭാഠപുസകേലാം,  അദലഭാപകേര്ക്കുള  വഎ.സനി.ടനി.  പരനിശതീലനലാം,  വവപ്രമറനി
കഭാസ്സുകേളനിലുലാം  സ്കൂള  വഎ.ടനി.  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാവര  വതരവഞടുക്കല,
വവപ്രമറനിതലലാം ഉളവപവട എലഭാ സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളക്കുലാം കബഭാഡ്ബഭാന്റെസ
ഇന്റെര്വനറസ,  'സമഗ'  റനികസഭാഴസ  കപഭാര്ടല,  ഡനിജേനിറല  ഉളടക്കലാം  തുടങ്ങനിയ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വഎ.ടനി. അധനിഷ്ഠനിത പഭാഠലപദതനിക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  93  ശതമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
കബഭാഡ്ബഭാന്റെസ ഇന്റെര്വനറസ കേണക്ഷന ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  പരനികശഭാധന ഒനൗകദലഭാഗനികേമഭായനി നടത്തനിയനിടനില. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിവല  ഒനമുതല  പതവെവരയള  കഭാസുകേളനില
കേഴനിഞ  അദലയന  വെര്ഷവത്ത  കുടനികേളുവട  എണ്ണവത്ത  അകപക്ഷനിചസ  5.31
ശതമഭാനലാം കുടനികേളുവട വെര്ദനവെഭാണസ ഉണഭായനിട്ടുളതസ.

എസസ.സനി./എസസ.ടനി.,  വകേ.പനി.സനി.ആര്. പ്രകേഭാരമുള വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപട
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനസ ഫതീസസ ആനുകൂലലലാം

120  (2689)  ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷസ കുറുപസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എസസ.സനി./എസസ.റനി., വകേ.പനി.സനി.ആര്. പ്രകേഭാരമുള വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപട
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനസ  നലകുന്ന  ഫതീസസ  ആനുകൂലലലാം
അതഭാതസ  അക്കഭാഡമനികേസ  വെര്ഷങ്ങളനില  തവന്ന  നലകേഭാന  നനിലവെനില
സഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  അതഭാതസ  അക്കഭാഡമനികേസ  വെര്ഷങ്ങളനില  തവന്ന
ലഭനിക്കഭാത്തതസ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  തുടര്  പഠനവത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന
എന്ന വെനിഷയലാം ശദയനില വെന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അതഭാതസ അക്കഭാഡമനികേസ വെര്ഷങ്ങളനില വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ ലഭനികക്കണ
പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  കേഭാലവെനിളലാംബലാം  കൂടഭാവത  വെനിതരണലാം  വചേയഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  അര്ഹരഭായ മുഴവെന പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
അര്ഹരഭായ വകേ.പനി.സനി.ആര്. പ്രകേഭാരമുള വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനസ  നലകുന്ന  ഫതീസസ  ആനുകൂലലലാം  ബനവപട  ജേനിലഭാ
പടനികേജേഭാതനി  വെനികേസന  ഓഫതീസനിലനനിനലാം  അനുവെദനിക്കുന്ന  മുറയസ  കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാവത  ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിന കേതീഴനിവല വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിവല
പ്രസ്തുത വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ അതതസ അദലയന വെര്ഷലാം തവന്ന നലകേനിവെരുന.

(ബനി)   ഉണസ.

(സനി)  എസസ.സനി/എസസ.ടനി.  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ  സലാംവെരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുള
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  ഒഴനിഞസ  കേനിടക്കുന്ന  സനിതനി  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റെ
ശദയനിലവപടനിടനില.

ഒന്നഭാലാം കഭാസസ അഡനിഷന

121  (2690)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  അദലയന  വെര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനില  എത്ര
കുടനികേളക്കസ  ഒന്നഭാലാം  കഭാസ്സനില  അഡനിഷന  നലകേനിവയന്നസ  ജേനില  തനിരനിചസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികേളുവട  എണ്ണത്തനില  കേഴനിഞ  വെര്ഷവത്തക്കഭാള  എത്ര
വെര്ദനവെഭാണസ ഉണഭായനിട്ടുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വെര്ദനവെസ മൂലലാം ഉണഭാകുന്ന അധനികേ തസനികേകേളനികലക്കസ അദലഭാപകേവര
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഉവണങ്കേനില സലാംരക്ഷനിത അദലഭാപകേരനില
നനിന്നസ എത്ര കപവര നനിയമനിചനിട്ടുവണന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  

ജേനില സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 11570 6467

വകേഭാലലാം 8440 6066

പത്തനലാംതനിട 2875 2454

ആലപ്പുഴ 5646 5662

കകേഭാടയലാം 2958 7545
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ഇടുക്കനി 2540 4794

എറണഭാകുളലാം 5093 10876

തൃശ്ശൂര് 4595 18149

പഭാലക്കഭാടസ 7866 16740

മലപ്പുറലാം 21228 34278

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 7715 21530

വെയനഭാടസ 4391 4309

കേണ്ണൂര് 4702 19378

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 7294 6570

         ആവകേ **
Expression  is
faulty **

**  Expression  is
faulty **

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിലഭായനി  സലാംസഭാനവമഭാടഭാവകേ  ഒന്നഭാലാം

കഭാസ്സനില  കേഴനിഞ  വെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷനിചസ  12,198  കുടനികേളുവട  വെര്ദനവെഭാണസ

ഉണഭായനിട്ടുളതസ.

(സനി) സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില ഉണഭാകുന്ന അധനികേ തസനികേകേളനില പനി.എസസ.സനി.

വെഴനിയഭാണസ  നനിയമനലാം  നടതന്നതസ.  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ

വചേയഭാന വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.  എയ്ഡഡസ

സ്കൂളുകേളനില ഉണഭാകുന്ന അധനികേ തസനികേകേളനില  1:1  അനുപഭാതത്തനില സലാംരക്ഷനിത

ജേതീവെനക്കഭാവര നനിയമനിക്കണവമന്നഭാണസ വകേ.ഇ.ആര് അദലഭായലാം XXI ചേടലാം 7(2) -ല

വെലവെസ  വചേയ്തനിട്ടുളതസ.  സലാംസഭാനവത്ത  വെളവര  കുറചസ  മഭാകനജേര്മഭാര്  മഭാത്രകമ

ഇനൗ  ചേടത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സലാംരക്ഷനിതഭാധലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കഭാന

തയഭാറഭായനിട്ടുള. ഇനൗ ചേടലാം ഉളവപവടയള വകേ. ഇ. ആര്. കഭദഗതനിവയ (3-12-2016-വല

ജേനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  199/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.)  കചേഭാദലലാം  വചേയ്തുവകേഭാണ്ടുള നഭാല്പകതഭാളലാം

റനിടസ  വപറതീഷനുകേള ഇകപഭാള ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനിയവട  പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന വെനിഷയമഭായതനിനഭാല

എയ്ഡഡസ  സ്കൂളനിവല  അധനികേ  തസനികേകേളനികലക്കസ  ഡനിപഭാര്ടസവമന്റെസ  സസകമധയഭാ
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സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര  പുനര്വെനിനലഭാസനിചനിടനില.  ഡനിപഭാര്ടസവമന്റെസ  സസകമധയഭാ

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനികലഭാ എയ്ഡഡസ സ്കൂളനികലഭാ സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര നനിയമനിചനിടനില.

വവഹവടകേസ  ആക്കനി നവെതീകേരനിക്കുന്ന വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട മഭാസര് പഭാന
തയഭാറഭാക്കല 

122  (2691)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വവഹവടകേസ
ആക്കനി  നവെതീകേരനിക്കുന്നതസ  സലാംബനനിച  മഭാസര്  പഭാന  എത്ര  വെനിദലഭാലയങ്ങള
നലകേനിയനിട്ടുണസ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില ഏവതഭാവക്ക വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലഭാണസ  വവഹവടകേസ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതസ;

(സനി)  വവഹവടകേസ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാക്കുന്ന എവന്തെങ്കേനിലുലാം
തടസ്സലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  ഫണനിനു  സമഭാനമഭായനി  എലാം.പനി.,  എലാം.എല.എ.,
തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള,  എസസ.എസസ.എ.,  ആര്.എലാം.എസസ.എ,  പനി.ടനി.എ.  മറസ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  എന്നനിവെ  ഉളവപവട  ഉപകയഭാഗനിചസ  ധനസമഭാഹരണലാം
നടതകമ്പഭാള,  ഇവെര്ക്കസ  നലകകേണ  മഭാസര്  പഭാന  ലഭലമഭാക്കഭാന  എന്തെസ
സലാംവെനിധഭാനമഭാണസ ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളളവതന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം'  പദതനിയവട   ഭഭാഗമഭായനി  8
മുതല  12  വെവരയള  എലഭാ  കഭാസസ  മുറനികേളുലാം  വവഹവടകേസ  കഭാസസ  മുറനികേളഭാക്കനി
മഭാറഭാനഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതസ.  ആയതനിനഭാല  ഇനൗ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  മഭാസര്
പഭാനനിവന്റെ ആവെശലകേതയനില.

(ബനി)  ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കനഭാര്ത്തസ,  തളനിപറമ്പസ  എന്നതീ
അസലാംബനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല എട്ടുമുതല പനണ്ടുവെവര കഭാസ്സുകേളുള എലഭാ
സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  വവഹവടകേസ  സ്കൂള  പദതനി  വവപലറഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി. മറസ മണ്ഡലങ്ങളനിവല സജ്ജമഭായ കഭാസസ മുറനികേളനികലക്കുള ഉപകേരണ
വെനിതരണവലാം മറസ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം 2017 ഒകക്ടഭാബറനില ആരലാംഭനിക്കുലാം.
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(സനി) ഇല. 

(ഡനി) വവഹവടകേസ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഭാസര് പഭാന
ലഭലമഭാക്കണവമന്നസ നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.

സസഭാശയ വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിവല പ്രശ്നങ്ങള

123  (2692) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനൂപസ  കജേക്കബസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസഭാശയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിവല  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുവെഭാനുലാം,
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവെഭാനുലാം നനികയഭാഗനിച ജേസനിസസ ദനികനശന കേമ്മേനിറനി
റനികപഭാര്ടസ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസഭാശയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗവത്ത  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി
എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ  ലകേവക്കഭാള്ളുവെഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളവതന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിവല  സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  കകേഭാകളജുകേളനില  ഈ
വെര്ഷലാം  മൂന്നസ  അകലഭാടസവമന്റെസ  കേഴനിഞകപഭാള  എത്ര  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞ
കേനിടക്കുന്നതഭായനി കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ;

(ഡനി)  വെനിദലഭാര്തനികേള  ഇലഭാത്തതനിനഭാല,  ഏവതങ്കേനിലുലാം  സസഭാശയ
കകേഭാകളജുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയണഭാകയഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സസഭാശയ  കമഖലയനിലുള  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനിലവപട  സഭാഹചേരലത്തനില  ഇനൗ  കമഖലയനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
സമഗമഭായനി  പഠനിചസ  റനികപഭാര്ടസ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4-2-2017  തതീയതനിയനിവല
സ.ഉ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര് 37/2017/ഉ.വെനി.വെ. ഉത്തരവെസ പ്രകേഭാരലാം ജേസനിസസ വകേ. വകേ.
ദനികനശന വചേയര്മഭാനുലാം കഡഭാ.  വകേ.വകേ.എന.  കുറുപസ,  കഡഭാ.ആര്.വെനി.ജേനി.  കമകനഭാന
എന്നനിവെര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കേമ്മേതീഷന  നഭാലസ
മഭാസത്തനിനുളനില  സര്ക്കഭാരനില  റനികപഭാര്ടസ  സമര്പനിക്കണവമന്നസ  വെലവെസ
വചേയ്തനിരുന.  5-8-2017-വല  സ.ഉ.(വവകേ)  നമ്പര്  232/2017/ഉ.വെനി.വെ.  ഉത്തരവെസ
പ്രകേഭാരലാം കേമ്മേതീഷവന്റെ കേഭാലഭാവെധനി 31-8-2017 വെവര നതീടനിയനിട്ടുണസ.



166       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

(സനി)   സസഭാശയ  കമഖലയനില  ഇനൗ  വെര്ഷലാം  16246  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞസ
കേനിടപ്പുണസ.

(ഡനി)  വെനിദലഭാര്തനികേള  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേവളഭാനലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

ഏകേഭാദലഭാപകേ വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം

124  (2693)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത ഏകേഭാദലഭാപകേ വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാര്
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എത്ര സഭാപനങ്ങള ഇത്തരത്തനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ;

(ബനി)  ഈ  സ്കൂളുകേളനിവല  അദലഭാപകേരുവട  ശമ്പളവലാം  മറസ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  നനിരവെധനി  ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവെനിച്ചുവകേഭാണസ  വെനിദലഭാര്തനികേവള
പഠനിപനിക്കുന്ന ഏകേഭാദലഭാപകേ വെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല അദലഭാപകേവര സനിരവപടുത്തഭാന
ആവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഏകേഭാദലഭാപകേ  വെനിദലഭാലങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
വെനിലയനിരുതന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 285  സഭാപനങ്ങള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  എലാം.ജേനി.എല.സനി.  സ്കൂളുകേളനിവല  അദലഭാപകേര്ക്കസ  നനിലവെനില  10,000
രൂപ  ഓണകററനിയവലാം  മറസ  ആനുകൂലലങ്ങളഭായ  ഉതവെബത്ത,  ഹനിലടഭാകസ
അലവെനസസ,  ആര്ജ്ജനിതഭാവെധനി  എന്നനിവെയലാം  നലകേനിവെരുന.  ടനി  അദലഭാപകേരുവട
ഓണകററനിയലാം  17,325  രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിവചങ്കേനിലുലാം  ഏതു  കേഭാലയളവെസ  മുതല
പ്രഭാബലലലാം നലകേണവമന്ന കേഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനമഭാകകേണതുണസ.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വകേഭായനിലഭാണനി വെനി.എചസ.എസസ.എസസ.-ല ആര്ടസ  ഗലഭാലറനി

125  (2694)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  പരനിഗണനിക്കവപട  വകേഭായനിലഭാണനി  വെനി.എചസ.
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എസസ.എസനി.-വന്റെ ഡനി.പനി.ആര്. അലാംഗതീകേരനിചസ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ കേനിറസകകേഭാ
തലത്തനില നടക്കുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങളുവട പുകരഭാഗതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനൗ  വെനിദലഭാലയത്തനില  ആര്ടസ  ഗഭാലറനി  കേലാം  ആര്ടസ  കകേഭാലാംപകസ
ഒരുക്കഭാനഭായനി  സമര്പനിച  പദതനിയനികന്മേല  വെകുപസ  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തവപടുന്നതനിനസ  പരനിഗണനിചനിട്ടുള  വകേഭായനിലഭാണനി
വെനി.എചസ.എസസ.എസസ.-വന്റെ വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  കേനിറസകകേഭാ തയഭാറഭാക്കനി
വെരുന.

(ബനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  വവെഭാകക്കഷണല ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനില ആര്ടസ
ഗഭാലറനി  കേലാം ആര്ടസ  കകേഭാലാംപകസ  ഒരുക്കുവെഭാനഭായനി  ശനിപഭാര്ശകേവളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനില
ലഭനിചനിട്ടുളതഭായനി  ശദയനിലവപടനിടനില.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട  വെനിശദമഭായ മഭാസര്
പഭാന/കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയസ ആയതസ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.

സ്കൂളുകേളനിലുലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഇ-മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

126  (2695)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സ്കുളുകേളനിലുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഇ-മഭാലനിനലലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജേനലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനി
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ. വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതസ  സഭാപനവത്തയഭാണസ  പ്രസ്തുത  ചുമതല  ഏല്പനിചവതനലാം
പദതനിപ്രകേഭാരമുള മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം എന്നകത്തക്കസ പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവമനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂളുകേളനിവലയലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിവലയലാം  ഇ-മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്  20-6-2017-ല ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിവന്റെയലാം ഇ-മഭാലനിനലലാം
തരലാംതനിരനിചസ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ഓണ്വവലന സലാംവെനിധഭാനത്തനില ഉളവപടുതന്നതനിനസ
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഒരുക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലുള  'കതീന  കകേരള'  കേമ്പനനിവയയഭാണസ
ഇ-മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ.  ആദലഘടമഭായനി
2010  വെവരയള  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള  ഇനൗ  മഭാസലാം  മുതല   സ്കൂളുകേളനിലനനിന്നസ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  വചേയ്തുതുടങലാം.  ഇ-മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഒരു  തുടര്
പ്രക്രനിയയഭായഭാണസ വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ്തനിരനിക്കുന്നതസ.

സ്കൂളുകേളനില നടപഭാക്കുന്ന വെനികേസന പരനിപഭാടനികേള

127  (2696)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ  കമഖലയനിവല  ഹയര്  വസക്കണറനി  തലലാം
വെവരയള  സ്കൂളുകേളനില  നടപഭാക്കുന്ന  വെനികേസന  പരനിപഭാടനികേള  എവന്തെഭാവക്ക
യഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല ഒരു സര്ക്കഭാര് സ്കൂള വെതീതലാം ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം
10  കകേഭാടനി  രൂപ വെവര നലകേനി  അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനിലഭാക്കുന്ന  2016-17-വല
ബജേറസ  പ്രസലാംഗത്തനിവല  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ  എത്ര  സ്കൂളുകേളുവട
വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ ഇതനികനഭാടകേലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ എന്നസ ജേനില തനിരനിച്ചുള
കേണക്കസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ബഭാക്കനിയള നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല സ്കൂളുകേളുവട കേഭാരലത്തനില ഇതസ
ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏവതഭാവക്ക ഏജേനസനികേള മുകഖനയഭാണസ  ഈ പദതനി നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനില  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുള
ഏജേനസനികേള ഏവതഭാവക്ക;

(ഇ)  ഏതസ  ഏജേനസനി  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കനിയഭാലുലാം,
അതസ  വവെറസ  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കേനിറസകകേഭാവയ മഭാത്രമഭായനി  ചുമതലവപടുത്തനിയതനിവന്റെ
കേഭാരണലാം  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  സ്കൂള  ഒന്നനിനസ  എത്ര  രൂപ  വെതീതമഭാണസ
ഇവെര്ക്കസ നലകുന്നതസ;

(എഫസ)  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  സമര്പനിചനിട്ടുള  സ്കൂളുകേളനില
ഏവതഭാവക്ക സ്കൂളുകേളക്കഭാണസ സര്ക്കഭാര് തുകേയനുവെദനിചനിട്ടുളതസ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ ആദലഘടത്തനില വതരവഞടുക്കവപടനിട്ടുള
37  സ്കൂളുകേളക്കസ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായള  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  'കേനിഫ്ബനി'
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ധനസഹഭായത്തനിനുള  അനുമതനിയലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.  അപ്രകേഭാരലാം  പദതനി
നനിര്വ്വഹണ  നടപടനികേള  തസരനിതവപടുതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അലാംഗതീകൃത
ഏജേനസനികേളനില നനിനലാം  EoI (Expression of Interest)  ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത
അടുത്ത  ഘടത്തനില  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തവപടുന്നതനിനസ
വതരവഞടുത്തനിട്ടുള  76  സ്കൂളുകേളക്കസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയലാം  ആയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  തയഭാറഭാക്കനിയ  സ്കൂളുകേളുവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി-ക്കസ സമര്പനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

വവഹസ്കൂള,  ഹയര്  വസക്കണറനി  തലത്തനിലുള  എലഭാ  കഭാസസ  മുറനികേളുലാം
വവഹവടകേസ കഭാസസ മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ പുതനിയ മഭാനലാം നലകുകേ
എന്ന  രണഭാമവത്ത  ഉപഘടകേത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വഎടനി@സ്കൂള  മുകഖന
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി 2016-17 അദലയന വെര്ഷലാം ആലപ്പുഴ,
പുതുക്കഭാടസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കനഭാര്ത്തസ,  തളനിപറമ്പസ  എന്നതീ  നഭാലസ  അസലാംബനി
നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  വവഹവടകേസ  സ്കൂള  പദതനിയവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വവപലറഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  അവെ  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.
ബഭാക്കനിയള  136  അസലാംബനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

മൂന്നഭാമവത്ത  ഉപഘടകേമഭായ  എല.പനി.,  യ.പനി.  കഭാസ്സുകേളുവട  പ്രസകനി
വെതീവണടുക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ബജേറനില  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായള സ്കൂള വതരവഞടുപസ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

50  വെര്ഷലാം, 100  വെര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കസ പ്രകതലകേ പഭാകക്കജേസ
അടനിസഭാനത്തനില  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുള  സ്കൂള  വതരവഞടുപസ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനവത്ത
140  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  1200  സ്കൂളുകേളനില  300  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെനിനനികയഭാഗനിചസ വവജേവെ വവവെവെനിധല ഉദലഭാനലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഏഴകകേഭാടനി രൂപ
വെനിനനികയഭാഗനിചസ  14  ഓടനിസലാം  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം   ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ. വവജേവെ വവവെവെനിധല പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിയവട
ആദലഘടമഭായനി 761 സ്കൂളുകേളക്കസ 10,000 രൂപ വെതീതലാം അനുവെദനിച്ചു. 

കൂടഭാവത  വവലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേഭായനികേ
വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനസ ഉനൗന്നല നലകുന്ന വെനിധത്തനിലുള കുടനികേളക്കഭായള കേളനിസല
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം ടനി പദതനിയനിലൂവട  ലക്ഷലമനിടുന. 'അക്കഭാദമനികേ മനികേവെസ
വവകേവെരനിക്കുകേ'  എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാര്തകേമഭാക്കുന്ന വെനിധത്തനില മനികേച അദലഭാപന
അദലയന  നനിലവെഭാരലാം  സ്കൂളുകേളനില  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 



170       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

(ബനി)  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  വെതീതലാം  ഓകരഭാ
വെര്ഷവലാം 5 കകേഭാടനി രൂപവെവര നലകേനി അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനിലഭാക്കുന്ന 2016-17
ബജേറസ പ്രസലാംഗത്തനിവല പദതനി പ്രകേഭാരലാം വതരവഞടുത്തനിട്ടുള 141 സ്കൂളുകേളനില 113
സ്കൂളുകേളുവട പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി ഇതനികനഭാടകേലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയലാം
അപ്രകേഭാരലാം  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കനി  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനി-ക്കസ സമര്പനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ. 

ജേനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം 12

2 വകേഭാലലാം 11

3 പത്തനലാംതനിട 3

4 ആലപ്പുഴ 8

5 കകേഭാടയലാം 6

6 ഇടുക്കനി 3

7 എറണഭാകുളലാം 11

8 തൃശ്ശൂര് 11

9 പഭാലക്കഭാടസ 9

10 മലപ്പുറലാം 15

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 9

12 വെയനഭാടസ 3

13 കേണ്ണൂര് 8

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ 4

(സനി)  കശഷനിക്കുന്ന  28  സ്കൂളുകേളുവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ
തയഭാറഭാക്കനി വെരുന.

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായള  ധനസഹഭായത്തനിനുള  അനുമതനി
കേനിഫ്ബനിയനില  നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്നമുറയസ  അലാംഗതീകൃത  ഏജേനസനികേള  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ.  വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ
അലാംഗതീകൃത ഏജേനസനിയഭായ കേനിറസകകേഭാവയയഭാണസ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ.
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(ഇ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു
നനികയഭാജേകേണ്ഡലത്തനില  നനിനലാം  ഒരു  സ്കൂള  വെതീതലാം  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനസ  ആവെശലമഭായ  ശഭാസതീയ  മഭാസര്പഭാന  വെനിവെനിധ  ഏജേനസനികേള
തയഭാറഭാക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ശഭാസതീയമഭായ  മഭാസര്പഭാനനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  അലാംഗതീകൃത  ഏജേനസനിയഭായ  കേനിറസകകേഭാവയയഭാണസ
ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ. ഒരു സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത ഏജേനസനിയഭായതനിനഭാലുലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില  കമല  പ്രസഭാവെനിച  പ്രകേഭാരമുള  കജേഭാലനികേള  വചേയ്തനിട്ടുള
പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായള
ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  നനിബനനകേള
പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ  ഏകേതീകൃത  മഭാതൃകേയനിലതവന്ന  സ്കൂളുകേളുവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ
റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  കയഭാജേനിപസ  അറനിയനിചതനിനഭാലുലാം  പ്രസ്തുത  ഏജേനസനി
ആവെശലവപട കേണ്സളടനസനി ചേഭാര്ജേസ  തഭാരതകമലന കുറവെഭാവണന്നസ കബഭാധലവപട
സഭാഹചേരലത്തനിലുമഭാണസ  കേനിറസകകേഭാവയ  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തവപടുന്നതനിനസ
വതരവഞടുത്ത  സ്കൂളുകേളുവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ
ചുമതലവപടുത്തനിയതസ.  ഇതനിനഭായനി  സ്കൂള ഒന്നനിനസ  അഞസ ലക്ഷലാം രൂപയലാം കസവെന
നനികുതനിയലാം നലകേഭാനഭാണസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ.

(എഫസ)  വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള  113  സ്കൂളുകേളനില

37  സ്കൂളുകേളക്കഭാണസ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയള

ധനസഹഭായത്തനിനസ  അനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുളതസ.  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുവട  ലനിസസ

അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

വകേ.ഇ.ആര്. കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷരനികക്കണതനിവന്റെ ആവെശലകേത

128  (2697) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  നനിലവെനിലുള  വകേ.ഇ.ആര്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി

പരനിഷരനികക്കണതനിവന്റെ ആവെശലകേത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനില  ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന അവെലകതമൂലലാം  അദലഭാപകേ

നനിയമനങ്ങളനിലുലാം  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയത്തനിലുലാം  നനിയമനലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന

കേഭാരലത്തനിലുലാം  കകേഭാടതനി  വെലവെഹഭാരങ്ങള  വെര്ദനിക്കുന്നതഭായ  പ്രവെണത  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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(സനി)  വകേ.ഇ.ആര്.  പ്രകേഭാരമുളള  വെലവെസകേള  പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനസ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.ഇ.ആര്.  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷരനികക്കണതനിവന്റെ  ആവെശലകേത

ശദയനിലവപടുകമ്പഭാവഴഭാവക്ക കഭദഗതനി വചേയ്തസ ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിക്കഭാറുണസ.

(ബനി)  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയത്തനികലഭാ  നനിയമനങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനികലഭാ  ഉള  ചേടങ്ങളനില  വകേ.ഇ.ആറനില   അവെലകതകേള  നനിലവെനിലനില.
നനിയമങ്ങള  പരനിഷരനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര  പുനര്വെനിനലസനിക്കഭാന
ചേടങ്ങളനില  കഭദഗതനി  വെരുതകമ്പഭാഴലാം  മഭാകനജേര്മഭാരനില  ഒരു  വചേറനിയ  വെനിഭഭാഗലാം
കകേഭാടതനിവയ  സമതീപനിക്കുനണസ.  ഇനൗ  വെനിഷയങ്ങളനില  കകേഭാടതനിയവട  തതീര്പനിന
നുസൃതമഭായനി തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനമുണസ.

(സനി)  വകേ.  ഇ.  ആര്.  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷരനികക്കണതനിവന്റെ  ആവെശലലാം
ആഴത്തനില അപഗഥനിചസ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

പനി.റനി.എ.-യവട കനതൃതസത്തനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുള പ്രതീ-വവപ്രമറനി കഭാസ്സുകേള

129  (2698)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില പനി.റനി.എ.-യവട കനതൃതസത്തനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുള
പ്രതീ  -  ലപ്രമറനി  കഭാസ്സുകേളക്കസ  2012-നസ  കശഷലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങള  ശകനിവപടുതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പനി.റനി.എ.-യവട  കനതൃതസത്തനില  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള  പ്രതീ-ലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളക്കസ
അലാംഗതീകേഭാരലാം വകേഭാടുക്കുന്നതനിനു കവെണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  7-12-2012-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  പുതനിയതഭായനി
പ്രതീ -വവപ്രമറനി കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുവെഭാകനഭാ നനിയമനങ്ങള നടതവെഭാകനഭാ പഭാടനില.

(ബനി) 7-12-2012-നുകശഷലാം പനി.റനി.എ.-യവട നനിയനണത്തനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുള
പ്രതീ-വവപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളക്കസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.
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ഒരു സ്കൂളനില ഒന്നനില കൂടുതല യൂണനികഫഭാമുകേള

130  (2699)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  ഒരു  സ്കൂളനില  ഒന്നനില  കൂടുതല  യൂണനികഫഭാമുകേള
പഭാടനിവലന്ന സലാംസഭാന ബഭാലഭാവെകേഭാശ കേമ്മേതീഷവന്റെ ഉത്തരവെസ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ
സര്ക്കഭാര്  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പല  സസകേഭാരല  സ്കൂളുകേളുലാം  ഒകര  വെനിദലഭാര്തനിക്കസ  ഒന്നനില  കൂടുതല
യൂണനികഫഭാമുകേള  നനിഷര്ഷനിക്കുന്നതുമൂലലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം
ഉണഭാകുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില എവന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഈ  വെനിഷയത്തനില  ബഭാലഭാവെകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  പുറവപടുവെനിച
ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനിയവട  വെനിശദഭാലാംശലാം
കേമ്മേതീഷനസ  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങ്കേനില  എന്തുവകേഭാണഭാണസ  ഇതസ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തവതന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി) ഉണസ. 2017-2018 അദലയന വെര്ഷലാം മുതല ഒരു സ്കൂളനില ഒന്നനിലധനികേലാം
യൂണനികഫഭാലാം പഭാടനില എന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കുലര് വെഴനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി) ഉണസ. 

ഒരു വെനിദലഭാര്തനികപഭാലുലാം ഇലഭാത്ത സ്കൂളുകേളുവട എണ്ണലാം

131  (2700)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജേയന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  ഒരു  വെനിദലഭാര്ഥനി  കപഭാലുലാം  ഇലഭാത്ത  എത്ര  സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണന്നസ  ജേനില /സ്കൂളനിവന്റെ കപരസ /സര്ക്കഭാര് സ്കൂള/
എയ്ഡഡ്സ്കൂള എന്നതീ ക്രമത്തനില വെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെര് എത്ര മഭാസങ്ങളഭായനി വവെറുവത ശമ്പളലാം വെഭാങ്ങനി വെരുന എനലാം,
വെഭാങന്ന ശമ്പളലാം എത്ര എനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേള  വകേഭാഴനിഞ  കപഭാകേഭാനുള  കേഭാരണലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിവന്റെയലാം
സഭാഹചേരലത്തനില  വെകുപസ  തലത്തനില  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ 
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി) കേഴനിഞ പത്തസ വെര്ഷലാം ടനി സഭാപനങ്ങളനില ഉണഭായനിരുന്ന കുടനികേളുവട
സനിതനിവെനിവെര കേണക്കസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനിവല  അധലഭാപകേരുവടയലാം  ജേതീവെനക്കഭാരുകടയലാം  പുനര്
വെനിനലഭാസ നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഒരു വെനിദലഭാര്ഥനി കപഭാലുലാം ഇലഭാവത വഹഡസ
മഭാസര്മഭാവര  മഭാത്രലാം  ടനി  സഭാപങ്ങളനില  നനിലനനിര്തന്നതസ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  അടചസ  പൂടഭാന  സര്ക്കഭാര്
നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ ഒരു വെനിദലഭാര്തനി കപഭാലുലാം ഇലഭാത്ത നഭാലസ ഗവെണ്വമന്റെസ
സ്കൂളുകേളുലാം  15  എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ.  ടനി സ്കൂളുകേളുവട വെനിവെരങ്ങള,
ജേനില, സ്കൂളനിവന്റെ  കപരസ, സര്ക്കഭാര് സ്കൂള, എയ്ഡഡസ സ്കൂള എന്നതീ ക്രമത്തനില ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര് ജേനില സ്കൂളനിവന്റെ കപരസ സര്ക്കഭാര്

/എയ്ഡഡസ 

1 2 3 4

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം ഗവെ. എല.പനി.എസസ. കേണ്ണമ്മൂല സര്ക്കഭാര് 

2 ഗവെ. യ.പനി.എസസ, കബഭാണക്കഭാടസ സര്ക്കഭാര് 

3

പത്തനലാംതനിട

എല.പനി.ജേനി.എസസ, മുത്തൂര് എയ്ഡഡസ 

4 എസസ.എ.എല.പനി.എസസ. കമപ്രഭാല എയ്ഡഡസ 

5 എലാം.ഡനി.എല.പനി.എസസ, വെളഞവെടലാം എയ്ഡഡസ 

6 പുതുകശ്ശേരനി സനിറനിയന എലാം.ഡനി.എല.പനി.എസസ എയ്ഡഡസ 

7 എസസ.എ.എല.പനി.എസസ. ആഞനിലനിത്തഭാനലാം എയ്ഡഡസ 

8 എലാം.ഡനി.എല.പനി.എസസ. പതനിക്കഭാടസ എയ്ഡഡസ 

9
ആലപ്പുഴ

ഡയറസ യ.പനി.എസസ. വചേങ്ങന്നൂര്  സര്ക്കഭാര് 

10 ആര്.വകേ.വെനി.എല.പനി.എസസ. പഭാനഭാടസ എയ്ഡഡസ 
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11
കകേഭാടയലാം

വസന്റെസ കജേഭാസഫസ എല.പനി.എസസ,  കുമ്മേണ്ണൂര് എയ്ഡഡസ 

12 മഞഭാടനിമറലാം എല.പനി.എസസ. മരങ്ങഭാടസ എയ്ഡഡസ 

13 എറണഭാകുളലാം മഭാര്കത്തഭാമ്മേഭാ എല.പനി.എസസ. വഎമുറനി എയ്ഡഡസ 

14

തൃശ്ശൂര്

വകേ.എലാം.എലാം.എല.പനി.എസസ. വെലപഭാടസ എയ്ഡഡസ 

15 ഡനി.വെനി.സനൗത്തസ എല.പനി.എസസ.കേഴനിമ്പ്രലാം എയ്ഡഡസ 

1 3 4

16 വസനടല എല.പനി.എസസ. വവകേപമലാംഗലലാം എയ്ഡഡസ 

17 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ വവെളര് കനഭാര്ത്തസ എല.പനി.എസസ എയ്ഡഡസ 

18
കേണ്ണൂര്

ജേനി.യ.പനി.എസസ. കേഭാനത്തൂര് സര്ക്കഭാര് 

19 വെഭാണതീവെനിലഭാസലാം യ.പനി.എസസ. തലകശ്ശേരനി എയ്ഡഡസ 

(ബനി) വെനിശദമഭായ മറുപടനി ഇകതഭാവടഭാപലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  കുടനികേള  വകേഭാഴനിഞകപഭാകേഭാനുള  കേഭാരണലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിവന്റെയലാം
സഭാഹചേരലത്തനില വെകുപസ തലത്തനില പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല കുടനികേളുവട
വകേഭാഴനിഞകപഭാക്കനിവനപറനിയള  വെനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടതന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഒരു  കുടനികപഭാലുമനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേവളപറനി  പ്രകതലകേ  പഠനലാം
നടതന്നതഭാണസ. 

(ഡനി) കേഴനിഞ പത്തസ വെര്ഷലാം ടനി സഭാപനങ്ങളനില ഉണഭായനിരുന്ന കുടനികേളുവട
സനിതനിവെനിവെര കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനിവല  അദലഭാപകേരുവടയലാം  ജേതീവെനക്കഭാരുവടയലാം
പുനര്വെനിനലഭാസ നടപടനികേള ആകലഭാചേനിച്ചുവെരുന.  ഒരു വെനിദലഭാര്തനികപഭാലുമനിലഭാവത
വഹഡഭാസര്മഭാവര  മഭാത്രലാം  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില  നനിലനനിര്തന്നതസ  ശദയനില
വപടനിട്ടുണസ.  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  അടച്ചുപൂട്ടുന്നതസ  സലാംബനനിചസ  നനിലവെനില
തതീരുമഭാനങ്ങള ഒനലാംതവന്ന എടുത്തനിടനില.

നടയറ ഗവെ. മുസതീലാം എചസ.എസസ.-ല എഫസ.ടനി .എലാം. തസനികേയനില ഒഴനിവെസ

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ



176       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

132 (2701) ശതീ  .   വെനി  .   കജേഭായനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വെര്ക്കല നടയറ ഗവെ. മുസതീലാം എചസ.എസ്സനില എഫസ.ടനി.എലാം. തസനികേയനില
നനിലവെനിൽ  ഒഴനിവകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  ഏതു  തതീയതനി  മുതലഭാണസ  ഒഴനിവെസ  നനിലവെനിലവെന്ന
വതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവെസ  നനിലവെനിലുളപക്ഷലാം ആയതസ  നനികേതന്നതനിനസ  സസതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള എവന്തെലഭാലാം എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഒഴനിവെസ നനികേതന്നതനിനസ കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ, എങ്കേനില

ആയതനിനുള  കേഭാരണവമവന്തെന്നസ  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒഴനിവെസ  നനികേതന്നതനിനസ

അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വെര്ക്കല  നടയറ  ഗവെണ്വമന്റെസ  മുസതീലാം  എചസ.എസ്സനില  എഫസ.ടനി.എലാം.

തസനികേയനില  നനിലവെനില  ഒരു  ഒഴനിവണസ.  1-12-2015  മുതലഭാണസ  ഇനൗ  ഒഴനിവെസ

ഉണഭായതസ.

(ബനി)  പനി.റനി.സനി.എലാം. തസനികേയനില നനിനള വപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖനയഭാണസ ടനി

ഒഴനിവകേള  നനികേതന്നതസ.  വപ്രഭാകമഭാഷനുകവെണനി  നനിലവെനില  പനി.റനി.സനി.എലാം.

ജേതീവെനക്കഭാര് ആരുലാം തവന്നയനില.

(സനി)  പനി.റനി.സനി.എലാം.  തസനികേയനില നനിനലാം എഫസ.റനി.എലാം.  തസനികേയനികലയസ

വപ്രഭാകമഭാഷനസ  സമ്മേതലാം  അറനിയനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല

എഫസ.റനി.എലാം. തസനികേകേളനിവല ഒഴനിവെസ നനികേതന്നതനിനസ കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുണസ.

എഫസ.റനി.എലാം.  തസനികേകേളനില  ഒഴനിവെസ  നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാല  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്

നലകുന്ന ലനിസനില നനിന്നസ ഒഴനിവെസ നനികേതനണസ. ടനി ഒഴനിവെസ തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജേനിലഭാ

കേളക്ടര്ക്കസ റനികപഭാര്ടസ വചേയ്തനിട്ടുണസ.

കകേരള ടതീകചഴസ  എലനിജേനിബനിലനിറനി  വടസസ

133 (2702) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ടതീകചഴസ  എലനിജേനിബനിലനിറനി  വടസസ  (വകേ.വടറസ)  പഭാസ്സഭായവെര്

ഏഴവെര്ഷത്തനിനുളനില  കജേഭാലനിയനില  പ്രകവെശനിചനിവലങ്കേനില  സര്ടനിഫനിക്കറസ
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റദ്ദേഭാകുവമന്ന നനിബനന ഉകണഭാ;

(ബനി)  വസറസ,  വനറസ  തുടങ്ങനിയ  പരതീക്ഷകേളക്കസ  ഇലഭാത്ത  ഈ  നനിബനന

വകേ.വടറനിനസ മഭാത്രലാം ഉളവക്കഭാളനിക്കുവെഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം എന്തെഭാണസ;

(സനി) പ്രസ്തുത നനിബനന ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  നഭാഷണല  കേനൗണ്സനില  കഫഭാര്  ടതീചര്  എഡബകക്കഷവന്റെ
(എന.സനി.റനി.ഇ.)  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ അനുസൃതമഭായഭാണസ   സലാംസഭാനങ്ങളനില
TET  പരതീക്ഷ  നടതന്നതസ.  കകേരളത്തനില  വകേ-വടറസ  പരതീക്ഷയലാം  ഇനൗ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനിലതവന്നയഭാണസ  നടതന്നതസ.  11-2-2011-വല
കേത്തസ  നമ്പര്  76-4/2010/NCTE/Acad  പ്രകേഭാരലാം  എന.സനി.റനി.ഇ.  വസക്രടറനി
പുറവപടുവെനിച  TET  പരതീക്ഷഭാ  വവഗഡസ  വവലനനിവല  ഖണ്ഡനികേ  11-ല  പറയന്നതസ
അദലഭാപകേ  നനിയമനങ്ങളക്കുള  TET  പരതീക്ഷഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവെസ  (Validity period)  പരമഭാവെധനി ഏഴസ വെര്ഷലാം എന്നതനിനസ വെനികധയമഭായനി
അതതസ  സര്ക്കഭാരുകേളക്കസ  തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം  എന്നഭാണസ.  അതനിനഭാലഭാണസ  TET
പരതീക്ഷഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  പരമഭാവെധനി  സഭാധുതഭാ  കേഭാലയളവെഭായ  ഏഴസ  വെര്ഷലാം
വകേ-വടറസ സര്ടനിഫനിക്കറനിനുലാം ബഭാധകേമഭായതസ.

(സനി) എന.സനി. റനി.ഇ.  പ്രസനിദതീകേരനിച മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില വടറസ പരതീക്ഷ
സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  സഭാധുതഭാകേഭാലയളവെസ  പരമഭാവെധനി  ഏഴസ  വെര്ഷവമന്നസ
നനിജേവപടുത്തനിയനിട്ടുളതനിനഭാല  ഇനൗ  നനിബനന  സലാംസഭാനത്തസ  മഭാത്രമഭായനി
ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതസ പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസലാം അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനികലക്കസ  ഉയര്ത്തഭാന
നടപടനികേള

134  (2703) ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതു വെനിദലഭാഭലഭാസലാം അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനികലക്കസ ഉയര്ത്തഭാനുള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ യതലാം ഫലപ്രഭാപ്തനിയനിവലതന്നതനിനസ അക്കഭാദമനി ഉളടക്കലാം നനിരന്തെരലാം
പരനിഷരണ  വെനികധയമഭാകക്കണതനിവന്റെ  ആവെശലകേത  കേണക്കനിവലടുത്തസ  അതനിനു



178       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

കവെണനി ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള സലാംവെനിധഭാനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹലകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന  രതീതനിയനില  സഭാമൂഹലശഭാസ
പഠനവലാം  ശഭാസചേനിന്തെയലാം  യകനിചേനിന്തെയലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില
ശഭാസപഠനവലാം  പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാക്കനിത്തതീര്ക്കഭാന  കവെണ  അധലയന  പരനിശതീലന
പദതനികേള ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ലപ്രമറനി,  വസക്കന്റെറനി,  ഹയര്വസക്കന്റെറനി  തലങ്ങളനില  വെനിഭഭാവെന
വചേയ്യുന്ന  പഠന  ലക്ഷലലാം  കനടഭാന  കേഴനിയനകണഭാ  എന  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം
അതനിവന്റെയടനിസഭാനത്തനില അദലഭാപകേവരയലാം  സഭാപനങ്ങവളയലാം  വെനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം
പദതനി ആവെനിഷരനിചസ നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പൂര്ണ്ണമഭായലാം ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ അദലയനലാം സഭാര്തകേമഭാക്കുന്നതനിനസ
ഉതകുന്നതുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങളക്കനുസരനിചസ വെനിവെരസഭാകങ്കേതനികേ വെനിദലയവട
ഫലങ്ങള  പ്രകയഭാജേനവപടുതന്ന  വെനിധത്തനിലുമുള  പഭാഠലപദതനിയഭാണസ  ഇകപഭാള
തുടര്നവെരുന്നതസ.  പഭാഠലപദതനിയനില  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വെരുതന്നതനി
കലക്കഭായനി  ആയതസ  നനിരന്തെരലാം  നനിരതീക്ഷണ വെനികധയമഭാക്കനിവെരുകേയലാം  ആവെശലമഭായ
തനിരുത്തലുകേളുലാം  മറ്റുലാം  സലാംസഭാന  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഗകവെഷണ  പരനിശതീലന  സമനിതനി
മുകഖന നടത്തനിയലാം വെരുന.

(ബനി)  സഭാമൂഹലകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന  രതീതനിയനില  സഭാമൂഹലശഭാസ
പഠനവലാം  ശഭാസചേനിന്തെയലാം  യകനിചേനിന്തെയലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില
ശഭാസപഠനവലാം  പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാക്കനിത്തതീര്ക്കഭാന  കവെണ  അദലയന  പരനിശതീലന
പദതനികേള  ഗണനിത  ശഭാസ  കബ്ബുകേള,  ശഭാസകപഭാഷനിണനി,  സയനസസ  കബ്ബുകേള
തുടങ്ങനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള മുകഖന നനിലവെനില നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണസ. 

(സനി)  വവപ്രമറനി,  വസക്കണറനി,  ഹയര്  വസക്കണറനി  തലങ്ങളനില  വെനിഭഭാവെന
വചേയ്യുന്ന പഠന ലക്ഷലലാം  കനടഭാന കേഴനിയനകണഭാവയന്നസ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള നനിലവെനില നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണസ.  പ്രസ്തുത സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില അദലഭാപകേവരയലാം സഭാപനങ്ങവളയലാം വെനിലയനിരുതന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.

എല.പനി./യ.പനി. സ്കൂളുകേളനില മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രലാം പദതനി

135  (2704)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
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വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനവത്ത
എല.പനി./യ.പനി  സ്കൂളുകേളനില  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  ഇതനിനഭായനി  വതരവഞടുക്കവപടനിട്ടുളള  സ്കൂളുകേളുവട
പടനികേ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  എല.പനി./യ.പനി  സ്കൂളുകേവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രലാം
പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി നവെതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി സലാംസഭാനവത്ത ഏവതങ്കേനിലുലാം
സ്കൂളനില  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങ്കേനില  എന്തുവകേഭാണഭാണസ  നഭാളനിതുവെവര  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതസ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  അസലാംബനി
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില ഒരു എല.പനി./യ.പനി.  സ്കൂവളന്ന കേണക്കനില നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജേനികേര്  വതരവഞടുത്തസ  നലകേനിയ  സ്കൂളുകേളുവട  അടനിസഭാനത്തനില  ലനിസസ
തയഭാറഭാക്കുകേ മഭാത്രമഭാണസ വചേയ്തനിട്ടുളതസ.

(ബനി)  ഇല.  പ്രസ്തുത പദതനിയവട ആദലഘടമഭായനി വെനിശദമഭായ വപ്രഭാകപഭാസല
നലകേനിയ  ആറസ  സ്കൂളുകേളക്കസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനി
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ.  മറസ  സ്കൂളുകേളനിലനനിനലാം  വെനിശദമഭായ  വപ്രഭാകപഭാസല
യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതഭാണസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുലാം  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതനിനസ കേഭാരണലാം.

ആര്.എലാം.എസസ.എ. പദതനിപ്രകേഭാരലാം അനുവെദനിച ലഹസ്കൂളുകേള

136  (2705)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആര്.എലാം.എസസ.എ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അനുവെദനിച  ലഹസ്കൂളുകേളനില
അദലഭാപകേ  തസനികേകേളുവട  കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാന  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാമഭാ
വണന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ഉണസ. 

(ബനി)  2010-11  മുതല  ആര്.എലാം.എസസ.എ.  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
ലഹസ്കൂളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനിയ  എലഭാ  സ്കൂളുകേളുലാം  ആര്.എലാം.എസസ.എ.
സഹഭായകത്തഭാവടയള  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളഭായനി  പുനനഃനഭാമകേരണലാം  വചേയ്തുലാം
ആര്.എലാം.എസസ.എ.  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വചേലവെനില വവഹസ്കൂള വെനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിച  30
സ്കൂളുകേവളയലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളഭായനിത്തവന്ന  കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത
സ്കൂളുകേളനികലക്കഭാവെശലമഭായ  അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ  തസനികേകേള  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനികലതുകപഭാവല  തവന്ന  പരനിഗണനിചസ  സഭാഫസ  ഫനികകഷന  നടത്തനി  സലലാം
മഭാറവലാം  നനിയമനവലാം  നടതന്നതനിനസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിവക്കഭാണസ  ഉത്തരവെസ
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.

ആര്.എലാം.എസസ.എ. പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി കഗളസസ കഹഭാസല
നനിര്മ്മേഭാണലാം

137  (2706)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലവപട  ഗവെ.  കഗളസസ  ലഹസ്കൂളനിവന
ചേഭാലക്കുടനിക്കുകവെണനിയളള  രഭാഷതീയ  മഭാധലമനികേസ  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന
(ആര്.എലാം.എസസ.എ.)  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി,  സ്കൂളനികനഭാടനുബനനിചസ  കഗളസസ
കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായള നടപടനികേള ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ;

(സനി)  കഗളസസ  കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണസ.  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലവപട ഗവെ.  കഗളസസ വവഹസ്കൂളനിവന
ചേഭാലക്കുടനിക്കുകവെണനിയള ആര്.എലാം.എസസ.എ.  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി,  സ്കൂളനികനഭാട
നുബനനിചസ  കഗളസസ  കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  പുതുക്കനിയ പഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം
സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്ന  വെനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

പസസ വെണ് സതീറ്റുകേളനില മഭാര്ജേനിനല ഇനക്രനിവമന്റെസ
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138  (2707) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗ  അധലയനവെര്ഷലാം  പസസ  വെണ്  സതീറ്റുകേളനിൽ  കനരനിയ  വെർദനവെസ
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  സലാംവെനിധഭാനലാം  എയ്ഡഡസ,  അണ്  എയ്ഡഡസ
സ്കൂളുകേളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന  അധലയനവെര്ഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനിലുണഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസസ ടൂ സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞസ കേനിടക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപട കേഭാരണങ്ങള
സലാംബനനിചസ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില റനികപഭാര്ടസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  അദലയന  വെര്ഷത്തനില  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിവലയലാം പസസ വെണ് സതീറ്റുകേളനില
ഇരുപതസ ശതമഭാനലാം മഭാര്ജേനിനല സതീറസ  വെര്ദനവെസ വെരുത്തനി  18-4-2017-വല സ.ഉ.
(ലകേ)  നമ്പര്  28/17/വപഭാ.വെനി  നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.
8-8-2017-വല  സ.ഉ.(വവകേ)  നമ്പര്  90/17/വപഭാ.വെനി  നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം
തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,  മലപ്പുറലാം,  വെയനഭാടസ,
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  എന്നതീ  ജേനിലകേളനിവല  അടനിസഭാന  സനൗകേരലമുള
സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ  സ്കൂളുകേളനില  പത്തസ  ശതമഭാനലാം  സതീറസ  വെര്ദനവെസ  കൂടനി
അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.

(ബനി)  എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളക്കസ കമല ഉത്തരവെസ ബഭാധകേമഭാണസ.  എന്നഭാല ടനി
ഉത്തരവെസ അണ്എയനിഡഡസ സ്കൂളുകേളക്കസ ബഭാധകേമല.

(സനി)  മുന  അദലയനവെര്ഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭായതഭായനി
ശദയനിലവപടനിടനില.

(ഡനി)  ഹയര് വസക്കണറനി/സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ/സസഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ
കകേഭാകളജുകേള/കപഭാളനിവടകനിക്കുകേള/ആര്ട്സസ ആന്റെസ സയനസസ കകേഭാകളജുകേള എന്നതീ
കമഖലകേളനില  മതനിയഭായ  അകപക്ഷകേരനിലഭാവത  സതീറ്റുകേള/ബഭാച്ചുകേള/  അനുവെദനിച
കകേഭാഴ്സുകേള  എന്നനിവെ  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നതസ  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതു  സലാംബനനിചസ
വെനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടതന്നതനിനഭായനി  ഉന്നതവെനിദലഭാഭലഭാസ  വസക്രടറനി
കേണ്വെതീനറഭായനി 11-8-2017-വല 1521/2017/ഉ.വെനി.വെ. നമ്പര് ഉത്തരവെസ പ്രകേഭാരലാം ഒരു
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കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചസ ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.

കദശതീയ സ്കൂള വഗയനിലാംസസ മതരങ്ങളനില പവങ്കേടുത്ത കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കുള കേഭാഷസ അവെഭാര്ഡസ

139  (2708)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജേഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  സ്കൂള  വഗയനിലാംസസ  മതരങ്ങളനില  പവങ്കേടുത്ത  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കസ  കേഭാഷസ  അവെഭാര്ഡസ  ഇനത്തനില  എത്ര വെര്ഷവത്ത  തുകേ  വകേഭാടുക്കഭാന
ബഭാക്കനിയണസ;  എത്ര  കുടനികേളക്കഭാണസ  കേഭാഷസ  അവെഭാര്ഡസ  നലകകേണതസ;  കേഭാഷസ
അവെഭാര്ഡനിവന്റെ തുകേ എത്രയഭാണസ; എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി കവെണനി വെരുലാം;

(ബനി)  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുളള  കേഭാഷസ  അവെഭാര്ഡസ  നലകേഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  സ്കൂള  വഗയനിലാംസസ  മതരങ്ങളനില  പവങ്കേടുത്ത  കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങളക്കസ  കേഭാഷസ  അവെഭാര്ഡസ  ഇനത്തനില അഞസ വെര്ഷവത്ത തുകേ വകേഭാടുക്കഭാന

ബഭാക്കനിയണസ. 2012-13-ല 309, 2013-14-ല 289, 2014-15-ല 328,  2015-16-ല

321,  2016-17  (തയഭാറഭാക്കനി  വെരുന.)  കഗഭാളഡസ  വമഡല  കനടുന്ന  കുടനികേളക്കസ

25,000  രൂപ,  സനിലവെര് വമഡല കനടുന്ന കുടനികേളക്കസ  20,000  രൂപ,  കബഭാണ്സസ

വമഡല കനടുന്ന കുടനികേളക്കസ 15,000 രൂപ എന്ന നനിരക്കനിലഭാണസ അവെഭാര്ഡസ നലകേനി

വെരുന്നതസ. 2012-2013  മുതല  2015-16  വെവര കവെണനി വെരുന്ന തുകേ  2,54,60,000

രൂപയഭാണസ.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

ഹയര് വസക്കണറനി അദലഭാപകേരുവട ഒഴനിവകേള

140 (2709)  ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ ഹയര് വസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേരുവട  എത്ര ഒഴനിവകേള

നനിലവെനിലുവണനലാം എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനികപഭാര്ടസ വചേയ്തനിട്ടുവണനലാം

വെനിഷയലാം തനിരനിചസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എചസ.എസസ.എസസ.റനി.  റഭാങ്കേസ  ലനിസകേളുവട  കേഭാലഭാവെധനി  എന്നസ

അവെസഭാനനിക്കുവമനലാം  2016-17  കേഭാലയളവെനില  എത്ര കപര്ക്കസ  നനിയമനലാം  നലകേനി

എനലാം വെനിഷയലാം തനിരനിചസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  നനിലവെനിലുള  ഹയര്  വസക്കണറനി  അദലഭാപകേരുവട

ഒഴനിവകേളുവട  എണ്ണലാം,  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  വചേയ്ത  എണ്ണലാം

(വെനിഷയഭാടനിസഭാനത്തനില) എന്നനിവെ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വസഷലല റൂള പ്രകേഭാരലാം നനിലവെനിലുള (ജൂനനിയര്) തസനികേയനിവല ഒഴനിവകേളനില

തസനികേമഭാറ നനിയമനത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവെച ഒഴനിവകേളുലാം ഉളവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.

ഹയര് വസക്കണറനി അദലഭാപകേര്ക്കസ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരവലാം ശമ്പളവലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത പ്രശ്നലാം

141  (2710)  ശതീ  .    കമഭാനസസ  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാലസ  വെര്ഷമഭായനി  കജേഭാലനിയനില  പ്രകവെശനിച  2500-ല  പരലാം  ഹയര്
വസക്കന്റെറനി  അധലഭാപകേര്ക്കസ  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരവലാം  ശമ്പളവലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  പ്രശ്നലാം
എങ്ങവന പരനിഹരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്/ഏയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനില  രണസ  പ്രഭാവെശലമഭായനി  പുതനിയ
ബഭാച്ചുകേള  അനുവെദനിചതസ  ഒറ  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരമഭാവണങ്കേനിലുലാം  അധലഭാപകേ  തസനികേ
സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന്നതസ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില മഭാത്രമഭാണസ.  ഏയ്ഡഡസ കമഖലകയഭാടുളള
ഇനൗ  വെനികവെചേനലാം  പരനിഹരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി) സനിരനനിയമനവലാം തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കലുലാം വവവെകുന്നകതഭാവട പ്രഭായപരനിധനി
കേവെനിഞസ  നനിയമനലാം  കനടഭാന  പല  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം
വപ്രഭാകമഭാഷന  വെഴനി  എചസ.എസസ.എ.-യനില നനിനലാം  എചസ.എസസ.എസസ.റനി.-യനികലക്കസ
മറസ  അധലഭാപകേര്  വെരുന്നതുമടക്കലാം  ഇനൗ  അധലഭാപകേര്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നലാം
എങ്ങവന പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ?

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2014-15  അദലയനവെര്ഷലാം  അനുവെദനിച  എയ്ഡഡസ  ഹയര്
വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം/അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളനിലുലാം  തസനികേ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണസ.

(സനി)  പ്രഭായപരനിധനിയനില ഇളവനലകേഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയത്തനിവല അപകേടകേരമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

142 (2711) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേരടസ  കദശതീയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയത്തനിവല
അപകേടകേരമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാടുളള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  എതനിര്പസ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന അറനിയനിക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന കേരനിക്കുലലാം കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന പഭാഠലപദതനി തവന്ന

സലാംസഭാനവത്ത  സ്കൂളുകേളനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ  തടസ്സലാം  ഉകണഭാ;  വെനിശദ

വെനിവെരങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരടസ  കദശതീയ  പഭാഠലപദതനി  സലാംബനനിചസ  പല  വെനികയഭാജേനിപ്പുകേളുലാം

വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെനിദഗ്ദ്ധര്  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുണസ.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനങ്ങളുവട

അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായന്ന  ഘടത്തനില  വെസ്തുനനിഷ്ഠമഭായനി  വെനികയഭാജേനിപ്പുകേള

അറനിയനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ബനി)  ഇല.  സലാംസഭാനവത്ത  സ്കൂളുകേളനില  നനിലവെനിലുള  നനിയമങ്ങള

അനുസരനിചസ  സലാംസഭാന  കേരനിക്കുലലാം  സനിയറനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന

പഭാഠലപദതനി തവന്നയഭാണസ നടപനിലഭാക്കുന്നതസ.

ഹയര് വസക്കണറനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ കേഭായനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസലാം

143 (2712)  ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷസ കുറുപസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  ഹയര്  വസക്കനഡറനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ  കേഭായനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം

നലകുന്നതനിനസ നനിലവെനില കേഭായനികേ അദലഭാപകേരുവട കസവെനലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലങ്കേനില  ആവെശലമഭായ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഹയര് വസക്കണറനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ  കേഭായനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസലാം

നലകുന്നതനിനസ  നനിലവെനില കേഭായനികേ അദലഭാപകേരുവട കസവെനലാം ലഭലമഭാണസ.  ഹയര്

വസക്കണറനി വെനിഭഭാഗത്തനില കേഭായനികേ അദലഭാപകേ തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല

ഹയര്  വസക്കണറനിയവട  ഫനിസനിക്കല  എഡബകക്കഷന  പതീരതീഡുകേള  വവകേകേഭാരലലാം

വചേയ്യുന്നതനിനസ  വവഹസ്കൂള  വെനിഭഭാഗത്തനിവല  കേഭായനികേ  അദലഭാപകേവര  ചുമതല

വപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  ടനി  ചുമതല  വെഹനിക്കുന്നതനിനസ  ടനി  അദലഭാപകേര്ക്കസ  വസഷലല

അലവെനസഭായനി 300 രൂപ പ്രതനിമഭാസലാം നലകുകേയലാം വചേയ്യുനണസ.

വവവെസസ ചേഭാനസലറുവടയലാം കപ്രഭാ വവവെസസ ചേഭാനസലറുവടയലാം നനിയമനലാം

144 (2713)  ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  ഏവതഭാവക്ക  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലഭാണസ  നനിലവെനില
വവവെസസ  ചേഭാനസലറുവടയലാം  കപ്രഭാ  വവവെസസ  ചേഭാനസലറുവടയലാം  തസനികേകേൾ
ഒഴനിവളവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില  വെനി.സനി.,  പനി.വെനി.സനി.
നനിയമനങ്ങളക്കസ  യ.ജേനി.സനി.  മഭാനദണ്ഡലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണവമന്നസ
ചേഭാനസലര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വെനി.സനി.-മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള  വസര്ചസ  കേമ്മേനിറനികേളനില
അക്കഭാഡമനികേസ പണ്ഡനിതനമഭാവര ഉളവപടുത്തണവമന്നസ യ.ജേനി.സനി.  നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;
ഉവണങ്കേനില  ഇതനിനസ  വെനിരുദമഭായനി  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം
കേണ്ണൂര്,  സലാംസ്കൃത സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില വെനി.സനി.  മഭാവര വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുളള
വസര്ചസ കേമ്മേനിറനിയനില അക്കഭാഡമനികേസ പണ്ഡനിതനമഭാരലഭാത്തവെവര ഉളവപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ
എങ്കേനില അവെര് ആവരഭാവക്കയഭായനിരുനവവെന്നസ വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിശനിത  വെര്ഷലാം  വപ്രഭാഫസര്ഷനിപസ  ഉളളവെവരയലാം  അക്കഭാഡമനികേസ
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നനിലവെഭാരമുളളവെവരയലാം മഭാത്രലാം വെനി.സനി.,  പനി.വെനി.സനി.  തസനികേകേളനില നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ
ശനിപഭാര്ശ വചേയ്യുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ശതീ  ശങ്കേരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില  വവവെസസ
ചേഭാനസനിലര്മഭാരുവടയലാം  കുസഭാറസ  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില  കപ്രഭാ
വവവെസസ ചേഭാനസലര്മഭാരുവടയലാം തസനികേകേള ഒഴനിവണസ.

(ബനി)  ചേഭാനസനിലര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.  എന്നഭാല  WP(C)  4851/2017
കകേസ്സനിവല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  യ.ജേനി.സനി.  മഭാനദണ്ഡലാം
പഭാലനിക്കുന്നതഭാണസ.

(സനി)  വവവെസസ  ചേഭാനസനിലര്മഭാവര  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള  വസര്ചസ
കേമ്മേനിറനിയനില  അലാംഗങ്ങവള  ഉളവപടുതന്നതനിനുള  അധനികേഭാരലാം  ചേഭാനസനിലര്ക്കഭാണസ.
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പ്രതനിനനിധനിയഭായനി ചേതീഫസ വസക്രടറനിവയ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  യ.ജേനി.സനി.  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ  നനിയമനിക്കവപടുന്ന  വസര്ചസ
കേമ്മേനിറനിയവട ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചസ ചേഭാനസനിലറഭാണസ നനിയമനലാം നടതന്നതസ.

എചസ.എസസ.എ.(ഹനിനനി) തസനികേയനിവല ഒഴനിവകേള

145  (2714) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിവല  എചസ.എസസ.എ.(ഹനിനനി)  തസനികേയനികലക്കസ
നനിലവെനില  എത്ര  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടസ  വചേയ്തനിട്ടുണസ;  ഇനനിയലാം  എത്ര  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടസ വചേയഭാനുണസ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിവല  എത്ര  ഒഴനിവകേളഭാണസ  വപ്രഭാകമഭാഷന
തസനികേക്കഭായനി നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന്നതസ;

(സനി)  വപ്രഭാകമഭാഷന  തസനികേയലാം  കനരനിട്ടുള  നനിയമനവലാം  സലാംബനനിച
അനുപഭാതലാം എത്രയഭാണസ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ  അഞസ  വെര്ഷമഭായനി  കനരനിട്ടുള  നനിയമനലാം,  വപ്രഭാകമഭാഷന
എന്നനിവെ  മുകഖന  എത്ര  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തനിയനിട്ടുണസ;  പ്രസ്തുത  നനിയമനത്തനില
നനിശനിത അനുപഭാതലാം പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില എചസ.എസസ.എ.  (ഹനിനനി)  തസനികേയനില നനിലവെനില
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ഒഴനിവകേവളഭാനലാം റനികപഭാര്ടസ  വചേയ്തനിടനില.  കകേഡര് വസ്ട്രേങ്തസ  പ്രകേഭാരലാം  19  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടസ വചേയഭാനുണസ.

(ബനി) 18

(സനി)  കകേഡര് വസ്ട്രേങ്തസ അനുസരനിചസ ആവകേ തസനികേയവട  30%  വെതീതമഭാണസ
(വപ്രഭാകമഭാഷന-30%,  കനരനിട്ടുള നനിയമനലാം-30%,  അന്തെര്ജേനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം-30%,
തസനികേമഭാറവലാം മറ്റുളവെയലാം - 10%)

(ഡനി)   കനരനിട്ടുള നനിയമനലാം - 7

സഭാനക്കയറ നനിയമനലാം  -  36  അതഭാതസ  കേഭാലയളവെനിവല  കകേഡര് വസ്ട്രേങ്തസ
പ്രകേഭാരമുള അനുപഭാതലാം അനുസരനിചഭാണസ നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുളതസ.

എയ്ഡഡസ സ്കൂള ടതീചര്മഭാര്ക്കസ ശമ്പളവലാം സര്വ്വതീസസ സതീനനികയഭാറനിറനിയലാം 

146  (2715)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2006-നുലാം  2011-നുമനിടയനിൽ  നനിയമനിതരഭായ  3600-ഓളലാം  വെരുന്ന
എയ്ഡഡസ  സ്കൂള  ടതീകചഴനിനസ  ഈ  കേഭാലയളവെനില  ശമ്പളവലാം  സര്വ്വതീസസ
സതീനനികയഭാറനിറനിയലാം നലനിയനിടനിലഭാവയന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിൽവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കേനിൽ  ഈ  കേഭാലയളവെനിലുള  സർവെതീസസ  ക്രമവപടുതന്നതനിനുള
നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അദലഭാപകേ പഭാകക്കജേസ വെഴനി  1-6-2011  മുതല നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിച  അദലഭാപകേര്ക്കസ  അവെരുവട  മുനകേഭാല  സര്വ്വതീസസ  അലാംഗതീകേരനിചസ  ശമ്പളവലാം
മറസ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകുന്ന  കേഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാര്  വപഭാതുതതീരുമഭാനലാം
വവകേവക്കഭാണനിടനില.

കഗസസ മഭാര്ക്കസ

147 (2716) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എസസ.എസസ.എല.സനി.,  ഹയര് വസക്കന്റെറനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ കേലഭാ-
കേഭായനികേ  മലസരങ്ങളനില  വെനിജേയനിക്കുകമ്പഭാള  ലഭനിക്കുന്ന  കഗസസ  മഭാര്ക്കസ,  വെനിവെനിധ
വെനിഷയങ്ങളക്കസ പരതീക്ഷവയഴതനി ലഭനിക്കുന്ന മഭാര്ക്കുമഭായനി കചേര്ത്തസ സര്ടനിഫനിക്കറനില
ഉളവപടുത്തരുവതന്നസ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉവണങ്കേനില ഇക്കഭാരലത്തനില എന്തെസ തതീരുമഭാനലാം എടുതവവെനലാം,  ഏതസ
വെര്ഷലാം മുതല ഇതസ നടപനിലഭാക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനവവെനലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കഗസസ മഭാര്ക്കസ സമ്പ്രദഭായ പരനിഷരണലാം

148 (2717) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എസസ.എസസ.എല.സനി.  പരതീക്ഷയവട  കഗസസ  മഭാര്ക്കസ  സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിക്കവപട വപ്രഭാഫ.  സുധതീറനിവന്റെ കനതൃതസത്തനിലുള
സമനിതനിയവട ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വസക്രടറനിമഭാരുവടയലാം  വെനിവെനിധ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കബഭാര്ഡസ
വചേയര്മഭാനമഭാരുവടയലാം കയഭാഗത്തനില കകേന്ദ്ര മഭാനവെവെനിഭവെകശഷനി വെകുപസ വസക്രടറനി
കകേരളത്തനിവല കഗസസ മഭാര്ക്കസ രതീതനി മഭാറണവമന്നസ ആവെശലവപടനിരുകന്നഭാ;

(സനി) എസസ.എസസ.എല.സനി. പരതീക്ഷയസ ഇനൗ വെര്ഷലാം എലഭാ വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം

എ  പസസ  ലഭനിച  വെനിദലഭാര്തനികേളനില  എത്ര  കപര്ക്കഭാണസ  കഗസസ  മഭാര്ക്കനിവന്റെ

ആനുകൂലലലാം കേനിടനിയവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എസസ.എസസ.എല.സനി.,  ഹയര് വസക്കന്റെറനി പരതീക്ഷകേളക്കസ നലകുന്ന

കഗസസ  മഭാര്ക്കസ  എഴത  പരതീക്ഷയവട  മഭാര്ക്കനികനഭാവടഭാപലാം  കചേര്കക്കണ  എന്ന

ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള തതീരുമഭാനലാം എന്തെഭാവണന്നസ വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.

(സനി)  2017  മഭാര്ചനില  നടന്ന  എസസ.എസസ.എല.സനി.  പരതീക്ഷയനില  എലഭാ

വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം എ പസസ  ലഭനിച  9,654  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ കഗസസ  മഭാര്ക്കനിവന്റെ

ആനുകൂലലലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി) തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
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എയനിഡഡസ സ്കൂളുകേളനില തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി ഉണഭാകുന്ന അദലഭാപകേരുവട

ഒഴനിവകേള

149 (2718)  ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എയ്ഡഡസ  സ്ക്കൂളുകേളനില  തഭാലഭാലനികേമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന

അദലഭാപകേരുവട  ഒഴനിവെനികലയസ  കകേഭാണ്ടഭാക്ടസ  വെലവെസയനില  അദലഭാപകേവര

നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  അദലഭാപകേര്ക്കസ  എന്തെസ  ശമ്പളലാം  നലകുവെഭാനഭാണസ

ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളളതസ;

(സനി)  പനി.എസസ.സനി.  റഭാങ്കേസ ലനിസനിലുളള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ ഇപ്രകേഭാരമുളള

നനിയമനത്തനില മുനഗണന നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല. 

സര്വ്വ ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന പദതനി

150  (2719)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്വ്വ ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന (എസസ.എസസ.എ.) പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി
2017-18  വെര്ഷത്തനില  ഏവറടുക്കുന്ന  സനിവെനില  വെര്ക്കുകേളുവട  പടനികേ
തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മലപ്പുറലാം ജേനിലയനില ഈ പടനികേയനില ഉളവപട സ്കൂളുകേള, പുതനിയ വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കമജേര്  റനിപയര്  വെര്ക്കുകേള,  മറസ  സനിവെനില  വെര്ക്കുകേള  എന്നനിവെ
ഏവതലഭാവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സ്കൂളുകേവള  വതരവഞടുക്കുന്ന  രതീതനി/മഭാനദണ്ഡലാം  എന്നനിവെ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ഇനത്തനില സലാംസഭാനത്തസ ആവകേ വചേലവെഭാക്കുന്ന തുകേ,  ഓകരഭാ
ജേനിലയ്ക്കുലാം നതീക്കനിവെച തുകേ എത്ര എന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ഉണസ. 

(ബനി) അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) എസസ.എസസ.എ.-യവട ജേനിലഭാ കപ്രഭാജേക്ടസ ഓഫതീസര്മഭാര് സര്വവ്വ നടത്തനി
വതരവഞടുത്ത വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട പടനികേ എലാം.എചസ.ആര്.ഡനി.-ക്കസ സമര്പനിക്കുന.
എലാം.എചസ.ആര്.ഡനി.-യവട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ  വെനികധയമഭായഭാണസ  അവെസഭാന പടനികേ
തയഭാറഭാക്കുന്നതസ.

(ഡനി) അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം വെനിതരണലാം

151  (2720)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുളള യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ എന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിവല  മലപ്പുറലാം,  വകേഭാകണഭാടനി,  അരതീകക്കഭാടസ  സബ് 
ജേനിലകേളനിലനനിനലാം  യൂണനികഫഭാലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ലഭനിചനിടനില  എന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനില ഏവതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനില നനിന്നഭാണസ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ആയതസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണവമഭായനി  ബനവപടസ  സര്ക്കഭാരനിനസ  എത്ര  തുകേ
വചേലവെഭായനി എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) 2015-16  വെര്ഷലാം യൂണനികഫഭാമനിനുളള തുകേ സ്കൂളുകേളക്കസ നലകേനിയകപഭാള
ആവകേ  വചേലവെഭായ  തുകേ,  2017-18  വെര്ഷത്തനില  യൂണനികഫഭാലാം  കനരനിടസ
നലകേനിയകപഭാള ആവകേ വചേലവെഭായ തുകേ എന്നനിവെ ജേനില തനിരനിചസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  2017-18  വെര്ഷലാം  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില
കുടനികേളുവട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിചതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  പുതുതഭായനി  പ്രകവെശനലാം  കനടനിയ
കുടനികേളക്കുള യൂണനികഫഭാലാം വെനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി) ഉണസ. 

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  2017-18  അദലയനവെര്ഷത്തനില  പുതനിയതഭായനി  അഡനിഷന  എടുത്ത
കുടനികേളക്കുള  യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണസ.  ഇതനിനഭായനി  തുണനി
വെനിതരണലാം  നടതന്നതനിനസ  വവകേത്തറനി  വെകുപനിനസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
എയനിഡഡസ സ്കൂള കുടനികേളക്കസ  2017-18 അധലഭായന വെര്ഷവത്ത വസ്ട്രേങ്തസ പ്രകേഭാരലാം
ബഭാക്കനി നലകേഭാനുള തുകേ  വെനിരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ.
സ്കൂളുകേളുവട കപരസ വെനിവെരലാം അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)2017-18  വെര്ഷത്തനില  ഇതുവെവര  130,92,64,642  രൂപ  (നൂറനിമുപതസ
കകേഭാടനി  വതഭാണ്ണൂറനിരണസ  ലക്ഷത്തനി  അറുപത്തനിനഭാലഭായനിരത്തനി  അറുനൂറനി
നഭാലപത്തനിരണസ  രൂപ മഭാത്രലാം)  എസസ.എസസ.എ.  മുകഖന  302,  11,  90,000  രൂപ
(മുന്നൂറനിരണസ കകേഭാടനി പതനിവനഭാന്നസ ലക്ഷത്തനി വതഭാണ്ണൂറഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)

(ഇ)  DPI-2015-16-ല  77,79,  22,000  (എഴപത്തനികയഴസ  കകേഭാടനി
എഴപത്തനിവയഭാനപതസ ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനിരണഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം) 

DPI-2017-18-ല  130,92,64,642  (നൂറനിമുപതു  കകേഭാടനി  വതഭാണ്ണൂറനിരണസ
ലക്ഷത്തനി  അറുപത്തനി  നഭാലഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി  നഭാലപത്തനിരണസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)
(ജേനില തനിരനിച്ചുള ലനിസസ അനുബനലാം II-ഉലാം III-ഉലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*)

അവെധനിക്കഭാലത്തസ സ്കൂള കേകലഭാതവെലാം

152  (2721)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളതലത്തനില  ഒരു  വെര്ഷലാം  ലക്ഷലമനിടുന്ന  പരമഭാവെധനി  പ്രവൃത്തനി

ദനിനങ്ങള  എത്ര;  എന്നഭാല  ഇകപഭാള  ലഭലമഭാവന്ന  പരമഭാവെധനി  പ്രവൃത്തനിദനിനങ്ങള

എത്ര;

(ബനി)  സ്കൂള  പ്രവൃത്തനിദനിവെസങ്ങള  പരമഭാവെധനി  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാവട  സലാംസഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാതവെലാം  ക്രനിസ്തുമസസ  അവെധനിക്കഭാലത്തസ

നടതന്നകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില  എന  മുതല  എനവെവര  കേകലഭാതവെലാം  നടതന്നതനിനഭാണസ

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;  ഈ  വെര്ഷലാം  കേകലഭാതവെലാം  ഏതസ  ജേനിലയനില  നടത്തഭാനഭാണസ

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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തതീരുമഭാനലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേകലഭാതവെ തതീയതനി മഭാറത്തനിലൂവട ലകേവെരനിക്കഭാനഭാകുവമന്നസ കേരുതുന്ന

കനടങ്ങള എവന്തെഭാവക്ക എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) എങ്കേനില ഇതനിനു തടസ്സമഭായനിട്ടുള ഘടകേങ്ങള എവന്തെഭാവക്ക; അദലഭാപകേ

സലാംഘടനകേള എതനിര്ക്കുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള  തലത്തനില  ഒരു  വെര്ഷലാം  ലക്ഷലമനിടുന്ന  പരമഭാവെധനി

പ്രവൃത്തനിദനിനങ്ങള  200  ആണസ.  ഇനൗ അക്കഭാഡമനികേസ വെര്ഷലാം അവെസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള

200  പ്രവൃത്തനി  ദനിനങ്ങള  ലഭലമഭാകുന്ന  തരത്തനിലഭാണസ  സ്കൂള  കേലണര്

തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ.

(ബനി&സനി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  ഇനൗ  വെര്ഷലാം  സ്കൂള  കേകലഭാതവെലാം

തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനില നടത്തഭാനഭാണസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ.

(ഡനി&ഇ)  ബഭാധകേമല.

വവലബറനി കേനൗണ്സനില അലാംഗതസലാം ഇലഭാവത പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വെഭായനശഭാലകേള

153  (T2722)  ശതീ  .    വെനി  .    കജേഭായനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  ലലബറനി  കേനൗണ്സനില  അലാംഗതസലാം  കനടഭാവത
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വെഭായനശഭാലകേളുലാം ഗന്ഥശഭാലകേളുലാം എത്രവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലലബറനി  കേനൗണ്സനില  അലാംഗതസലാം  കനടഭാവത  നല  രതീതനിയനില
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  രജേനികസ്ട്രേഡസ  വെഭായനശഭാലകേളക്കുലാം  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കുലാം
അവെശലലാംകവെണ ഫര്ണനിചറുകേളുലാം,  കേമ്പബടറുലാം  അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നലകേനി
അവെവയ പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനസ  ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇവലങ്കേനില സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ)  കകേരള  കസറസ   വവലബറനി  കേനൗണ്സനിലനില  അലാംഗതസലാം  കനടനിയ
വവലബറനികേളുവട  വെനിവെരലാം  മഭാത്രകമ  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള
കകേരളഭാ  കസറസ  വവലബറനി  കേനൗണ്സനിലനില  ലഭലമഭായള.  അലാംഗതസലാം  കനടഭാവത
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഗന്ഥശഭാലകേവള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള  കക്രഭാഡതീകേരനിചസ
സൂക്ഷനിചനിടനില. 

(ബനി)   കകേരള  പബനികേസ  വവലബറതീസസ  ആക്ടസ  പ്രകേഭാരലാം  അഫനിലനികയഷന
കനടനിയ  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കസ  മഭാത്രകമ  വെനികേസനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം
നലകുവെഭാന നനിലവെനില വെലവെസയള.

വവപ്രമറനി സ്കൂളുകേളനിവല കേഭായനികേ വെനികേസനലാം

154  (2723)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനിവല  കേഭായനികേ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേവര  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എങ്കേനില ആഴ്ചയനില എത്ര ദനിവെസമഭാണസ കേഭായനികേഭാദലഭാപകേവന്റെ കസവെനലാം
ഒരു സ്ക്കൂളനിനസ ലഭനിക്കുകേവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ലപ്രമറനി സ്കൂളുകേളുവട കേഭായനികേ വെനികേസനത്തനിനസ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഇ)  എങ്കേനില  ആയതസ  എത്രയഭാവണനലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നതുലാം  സലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സ്കൂളുകേളനിവല  അപര്  വവപ്രമറനി  വെനിഭഭാഗത്തനില  കേഭായനികേ
വെനികേസനത്തനിനഭായനി വകേ.ഇ.ആര്. ചേടങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി സനിരഭാടനിസഭാനത്തനിലുസ്തുലാം
എസസ.എസസ.എ.-വെഴനി കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം കേഭായനികേഭാദലഭാപകേവര നനിയമനിചനിട്ടുണസ.
വവപ്രമറനി  സ്കൂളതലലാം  മുതല  ഓകരഭാ  കുടനികയയലാം  കേഭായനികേ  വെനികനഭാദങ്ങളനി
കലര്പടുതവെഭാന  അതഭാതസ  സ്കൂളുകേളനില തവന്ന സനൗകേരലങ്ങളുലാം  സലവലാം  പ്രദഭാനലാം
വചേയ്യുകേ  വെഴനി  കകേരളത്തനിവല  സ്കൂള  കുടനികേവള  കേഭായനിക്ഷമതയളവെരഭാക്കുന്നതനിനസ
ലക്ഷലമനിടസ "കപ കഫഭാര് വഹലത്തസ" പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണസ.
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(സനി)  വകേ.ഇ.ആര്.  ചേടങ്ങളനുസരനിചസ  500  കുടനികേളുള  അപര്  വവപ്രമറനി
വെനിഭഭാഗത്തനില  ആഴ്ചയനില  അഞസ  ദനിവെസവലാം  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേരുവട  കസവെനലാം
ലഭലമഭാണസ. 100 കുടനികേവളങ്കേനിലുമുള  അപര് വവപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില എസസ.എസസ.എ.
വെഴനി പഭാര്ടസവവടലാം കേഭായനികേഭാദലഭാപകേവരയലാം നനിയമനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)   ഉണസ.  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളക്കസ കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള
വെഭാങന്നതനിനുലാം  പരനിശതീലന  കേലഭാലാംപുകേള,  ടൂര്ണവമനകേള  എന്നനിവെ
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭായനികേ  യവെജേനകക്ഷമ  വെകുപസ  മുകഖന  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം അനുവെദനിക്കഭാറുണസ. 

(ഇ)  15-6-2013-വല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  9/13/കേഭാ.യ.വെ  17-2-2014-വല
സ.ഉ.32/14/കേഭാ.യ.വെ.  എന്നനിവെ  പ്രകേഭാരലാം  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുവട
അടനിസഭാനത്തനില  കസറസ  വലവെല  കേമ്മേനിറനിയഭാണസ  ഗണകഭഭാകഭാക്കവള
വതരവഞടുക്കുന്നതസ.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  ഇനൗ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
38,62,000 രൂപയവട ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളുവട ബഭാഗനിവന്റെ ഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള നടപടനി

155  (2724)  ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  ബഭാഗനിവന്റെ  ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതസ  സലാംബനനിചസ  ബഭാലഭാവെകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനുലാം, വപ്രഭാഫ. യശ്പഭാല കേമ്മേനിറനിയലാം നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം എന്തെഭാണസ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം ഈ അദലയന വെര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;

(സനി)  പഭാഠപുസകേങ്ങള  ഒന്നനില  കൂടുതല  വെഭാലലമഭായനിടഭാകണഭാ  കുടനികേളക്കസ
വെനിതരണലാം വചേയ്തതസ;  പഭാഠപുസകേങ്ങളുവട എലഭാ വെഭാലലങ്ങളുലാം ഇതനിനകേലാം വെനിതരണലാം
വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കേഴനിഞ വെര്ഷലാം ഒറ വെഭാലലമഭായനി അചടനിച പഭാഠപുസകേങ്ങള വെനിതരണലാം
വചേകയണ  എന്ന  തതീരുമഭാനലാംമൂലലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയവട  പുസകേങ്ങളഭാണസ
ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാഠപുസകേങ്ങള  60  കപജേനില  കേവെനിയഭാവത  ഒന്നനില  കൂടുതല
ഭഭാഗങ്ങളഭാക്കനി  പ്രനിന്റെസ  വചേയ്തസ  നലകേണവമന്നതഭാണസ  സലാംസഭാന  ബഭാലഭാവെകേഭാശ
സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷനനില നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുള നനിര്കദ്ദേശലാം .
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(ബനി) 2017-18 അദലയന വെര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  അവത.  ഒന്നഭാലാം  വെഭാലലലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്തു  കേഴനിഞ.  രണഭാലാം
വെഭാലലത്തനിവന്റെ വെനിതരണലാം 7-8-2017 മുതല ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  രണഭാലാം വെഭാലലത്തനിവന്റെ
വെനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം  മൂന്നഭാലാം  വെഭാലലത്തനിവന്റെ  വെനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ഡനി)    തുകേ കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന നടപഭാക്കനിവെരുന്ന തുടര് വെനിദലഭാഭലഭാസ പദതനി

156  (2725)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  നടപഭാക്കനിവെരുന്ന  തുടര്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനിയവട  വെനിലയനിരുത്തല  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില
അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം വെനിവെനിധ തുലലതഭാ
പഠനത്തനിനഭായനി  എതന്ന  പഠനിതഭാക്കളുവട  എണ്ണത്തനില  വെര്ദനവണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വെലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  കനരനിട്ടു  നടതന്ന  പരനിശതീലനങ്ങളക്കസ  പുറകമ
ഏവതങ്കേനിലുലാം  ഏജേനസനികേകളഭാ  സന്നദ സഭാപനങ്ങകളഭാ പരനിശതീലനപരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  എന.  ജേനി.  ഒ.-കേള  തുടങ്ങനിയവെയവട
സഹഭായകത്തഭാവട  പദതനി  കൂടുതല  കപരനികലക്കസ  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന്ന  തുടര്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനികേളുലാം  തുലലതഭാ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവടയഭാണസ നടത്തനിവെരുന്നതസ. മനിഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  മുഖലമനനി
വചേയര്മഭാനഭായള  ജേനറല  കേനൗണ്സനിലുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപ്പുമനനി
വചേയര്മഭാനഭായള  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനിയമഭാണസ  വെനിലയനിരുതന്നതസ.  തുടര്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായള  തുലലതഭാ  പദതനികേള വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ
വസക്രടറനി വചേയര്മഭാനഭായള തുലലതഭാ കബഭാര്ഡുലാം വെനിലയനിരുത്തനിവെരുനണസ. 



196       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരഭാ മനിഷന അകതഭാറനിറനി നടത്തനിയ പത്തഭാലാം
തര തുലലതഭാ കകേഭാഴനിവന്റെ 10-ാം ബഭാചനില (2015-16) 31, 226 പഠനിതഭാക്കളുലാം 11-ാം
ബഭാചനില  36,645 പഠനിതഭാക്കളുലാം രജേനിസര് വചേയ്യുകേയണഭായനി. 5419 പഠനിതഭാക്കളുവട
വെര്ദനവണഭായനിട്ടുണസ.  ഹയര് വസക്കണറനി തുലലതഭാ കകേഭാഴനിവന്റെ ഒന്നഭാലാം ബഭാചനില
(2015-17)  19,708 കപരുലാം രണഭാലാം ബഭാചനില (2016-2018) 14,934 കപരുലാം രജേനിസര്
വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.

മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിവല പസസ വെണ് പ്രകവെശനലാം

157  (2726)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  എസസ.എസസ.എല.സനി.  പഭാസ്സഭായ
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട എണ്ണവലാം പസസ വെണ് സതീറ്റുകേളുവട എണ്ണവലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിലനനിനലാം  ഈ  വെര്ഷലാം  എസസ.എസസ.എല.സനി.
പഭാസ്സഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  എണ്ണലാം  എത്ര;  എത്ര  കപര്ക്കസ  അവെസഭാനഘട
അകലഭാടസവമന്റെസ വെവര പസസ വെണ് പ്രകവെശനലാം ലഭനിച്ചു;

(സനി)  എത്ര  കപര്  ഐ.ടനി.ഐ.,  കപഭാളനിവടകനികേസ  തുടങ്ങനിയ  അനുബന
കകേഭാഴ്സുകേളനില പ്രകവെശനലാം കനടനിവയന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  ജേനിലയനില  ഇനനിയലാം  പസസ  വെണ്  പ്രകവെശനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തവെരുകണഭാ;
എങ്കേനില  അവെരുവട  എണ്ണവമത്ര;  10%  സതീറസ  വെര്ദനിപനിചതനിലൂവട  എത്ര സതീറ്റുകേള
ലഭനിച്ചു; അതനിലൂവട എത്ര കപര്ക്കസ അഡനിഷന ലഭനിച്ചു;

(ഇ) എസസ.എസസ.എല.സനി. പഭാസ്സഭായ മുഴവെന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ജേനിലയനില
തവന്ന തുടര്പഠന സനൗകേരലങ്ങള ഏര്വപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

ജേനില എസസ.എസസ.എല.സനി
പഭാസ്സഭായവെര്

പസസ  വെണ്  സതീറ്റുകേളുവട
എണ്ണലാം

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 38,470 40312



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 197 

വകേഭാലലാം 33268 36217

പത്തനലാംതനിട 11927 20051

ആലപ്പുഴ 25009 28699

കകേഭാടയലാം 21714 28456

ഇടുക്കനി 12920 15338

എറണഭാകുളലാം 35661 40859

തൃശ്ശൂര് 37808 41271

പഭാലക്കഭാടസ 41359 35198

മലപ്പുറലാം 79196 64825

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 45862 43172

വെയനഭാടസ 11769 11091

കേണ്ണൂര് 35270 34817

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 19415 18393

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിലനനിനലാം  ഇനൗ  വെര്ഷലാം  79,196  വെനിദലഭാര്തനികേള
എസസ.എസസ.എല.സനി. പഭാസ്സഭായനി. 57,738 കപര്ക്കസ പസസ വെണ് പ്രകവെശനലാം ലഭനിച്ചു.
അവെസഭാനഘട അകലഭാടസവമന്റെസ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)    2017  വെര്ഷത്തനില വഎ.ടനി.വഎ.കേളനിവല നഭാഷണല കേനൗണ്സനില
കഫഭാര്  വവെഭാകക്കഷണല  വടയനിനനിലാംഗസ  (എന.സനി.വെനി.റനി.)  അഫനിലനികയറഡസ
കടഡുകേളനിവല  അഡനിഷന  കകഭാസനിലാംഗസ  തതീയതനിയഭായനി  ഡയറക്ടര്  ജേനറല  ഓഫസ
വടയനിനനിലാംഗസ  (ഡനി.ജേനി.റനി.)  നനിശയനിചനിട്ടുളതസ  15-8-2017  ആണസ.  ടനി കടഡുകേളനിവല
അഡനിഷന നടപടനികേള (MIS Portal  വല entry  തുടങ്ങനിയവെ)  അവെസഭാനനിക്കുന്നതസ
31-8-2017-നഭാണസ.  കൂടഭാവത ഗവെണ്വമന്റെസ  വഎ.ടനി.വഎ.കേളനില നനിലവെനിലുള കസറസ
കേനൗണ്സനില കഫഭാര് വവെഭാകക്കഷണല വടയനിനനിലാംഗസ  (എസസ.സനി.വെനി.റനി.)  കടഡുകേളനിവല
അഡനിഷന  കകഭാസനിലാംഗസ  തതീയതനിയഭായനി  നനിലവെനില  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതസ
31-8-2017-നഭാണസ.  ആയതനിനഭാല  കമല  പരഭാമര്ശനിച  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായ
കശഷലാം മഭാത്രകമ എസസ.എസസ.എല.സനി.  പഭാസ്സഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളനില എത്രകപര്ക്കസ
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വഎ.ടനി.വഎ.കേളനില  അഡനിഷന  ലഭനിച്ചുവവെന്ന  വെനിവെരലാം  ലഭലമഭാവകേയള.  മലപ്പുറലാം
ജേനിലയനില  വെലവെസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  ആറസ  ഗവെണ്വമന്റെസ
വഎ.ടനി.വഎ.കേളനിലുലാം  പടനികേജേഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  നഭാലസ
എസസ.സനി.ഡനി.ഡനി.  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനിലുലാം  35  സസകേഭാരല  വഎ.ടനി.വഎ.കേളനിലുമഭായനി
2016 വെര്ഷലാം 2004 വടയനിനനികേവള പ്രകവെശനിപനിചനിരുന.

2017-18  അദലയനവെര്ഷത്തനില  കപഭാളനിവടകനികേസ  കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുള
ഡനികപഭാമ  പ്രകവെശനലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലഭാണസ  നടതന്നവതന്നതനിനഭാല  ജേനില
തനിരനിചസ അകപക്ഷകേരുവട വെനിവെരങ്ങള ലഭലമല. മലപ്പുറലാം ജേനിലയനില നഭാലസ സര്ക്കഭാര്
കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനിലുലാം  ഒരു  എയ്ഡഡസ  കപഭാളനിവടകനിക്കനിലുലാം  അഞസ  സസഭാശയ
കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനിലുമഭായനി  മൂന്നഭാലാംഘട  അകലഭാടസവമന്റെസ  കേഴനിയകമ്പഭാള  1795  കപര്
പ്രകവെശനലാം കനടനിയനിട്ടുണസ. (മലപ്പുറലാം ജേനിലയനില ആവകേയള 1963 സതീറ്റുകേളനില 168
സതീറ്റുകേള  11-8-2017  വെവര  ഒഴനിഞ  കേനിടപ്പുണസ.)  2017  ആഗസസ  16,  17,  18
തതീയതനികേളനിലഭായനി  ഒഴനിവള  സതീറ്റുകേളനികലക്കസ  കസഭാടസ  അഡനിഷന  അതതു
സഭാപനങ്ങളനില വെചസ നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില  ഹയര് വസക്കണറനിയനില  ഇതുവെവര  പസസ  വെണ്
പ്രകവെശനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തവെരുവട  എണ്ണലാം  ലഭലമല.  പത്തസ  ശതമഭാനലാം  സതീറസ
വെര്ദനവെനിലൂവട  1340  സതീറ്റുകേള  മലപ്പുറലാം  ജേനിലക്കസ  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  വെര്ദനിപനിച
സതീറനികലക്കുള  അഡനിഷന  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  വെനി.എചസ.എസസ.ഇ.
പ്രകവെശനത്തനിനസ അകപക്ഷനിചവെരനില 2,723 കപര്ക്കസ പ്രകവെശനലാം ലഭനിചനിടനില. 

(ഇ)   നനിലവെനില സഭാധലമല.

വവലബറനി കേനൗണ്സനിനസ  കേതീഴനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഗന്ഥശഭാലകേളുവട

കശഭാചേനതീയഭാവെസ

158  (T 2727)  ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള കസറസ വവലബറനി കേനൗണ്സനിലനിനസ കേതീഴനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന പല

ഗന്ഥശഭാലകേളുലാം കശഭാചേനതീയഭാവെസയനിലഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇനൗ  ഗന്ഥശഭാലകേളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി

ഏവതലഭാലാം  തരത്തനിലുള  പദതനികേളഭാണസ  നനിലവെനിലുളതസ;  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടസ

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി എവന്തെങ്കേനിലുലാം നനിലവെനിലുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം ഗന്ഥശഭാലകേവള കേമ്പബടര്വെലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ആധുനനികേവെല

ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാകരഭാ  മകറവതങ്കേനിലുലാം  സഭാപനങ്ങകളഭാ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം

തരത്തനിലുള  സഹഭായങ്ങള  നലകേനിവെരുനകണഭാ;  എങ്കേനില  വെനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഇല.  എന്നഭാല ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായ അലാംഗ

ഗന്ഥശഭാലകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ വവലബറനി കേനൗണ്സനില

വെഴനി പുനരുദഭാരണ ഗഭാന്റെസ നലകുന.

പുനരുദരനിച  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കസ  മറസ  അലാംഗ  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കസ  നലകുന്ന

സഹഭായങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ.  അധനികേഭാര  വെനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്ന  ജേനിലഭാ  വെനികേസന  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കസ

കേമ്പബടറുകേളുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നലകേനിവെരുന.  3-10-2016-വല

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  (പനി)  നമ്പര്  147/16/ധന  പ്രകേഭാരലാം  എലാം.എല.എ.  മഭാരുവട

പ്രകതലകേ  വെനികേസന  നനിധനിയനിലനനിനലാം  തുകേ  വെനിനനികയഭാഗനിചസ  കസറസ  വവലബറനി

കേനൗണ്സനില അലാംഗതസമുള ഗന്ഥശഭാലകേളക്കസ കേമ്പബടര് എല.സനി.ഡനി.  കപ്രഭാജേക്ടര്,

വവവെ-വവഫ., വവമക്കസ എന്നനിവെ വെഭാങന്നതനിനസ അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

പുതനിയതഭായനി അദലഭാപകേവര നനിയമനിചതുമഭായനി ബനവപടപരഭാതനി

159  (2728)  ശതീ  .    വകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാര്പകററസ  മഭാകനജ് വമനകേളക്കുകേതീഴനില  ഹയര്  വസക്കണറനി
തലത്തനില  ലതീവെസ  കവെക്കനസനിയനില  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  കജേഭാലനി  വചേയ്യുകേയലാം
പുനര്നനിയമനത്തനിനസ മുനഗണനഭാവെകേഭാശമുളതുലാം നനിലവെനില പുറത നനില്ക്കുന്നവെരുമഭായ
അദലഭാപകേവര  പുതുതഭായനി  അനുവെദനിച  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ് കൂളുകേളനില  ഗസസ
അദലഭാപകേ ഒഴനിവകേളനില നനിയമനിക്കഭാവത പുതുതഭായനി അദലഭാപകേവര നനിയമനിചതുമഭായനി
ബനവപടസ ഏവതങ്കേനിലുലാം പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിനസ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
എങ്കേനില പ്രസ് തുത പരഭാതനിയവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുതകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ അപ്രകേഭാരലാം പുനര് നനിയമനഭാവെകേഭാശലാം സനിദനിചനിട്ടുളതുലാം
പുറതനനില്ക്കുന്നതുമഭായ ഹയര് വസക്കണറനി അദലഭാപകേര്ക്കസ അതഭാതസ കകേഭാര്പകററസ
മഭാകനജ് വമനകേളക്കുകേതീഴനില ഉണഭാകുന്ന ഗസസഫഭാകേസലറനി, വഡയനിലനി കവെജേസസ എന്നതീ
ഒഴനിവകേളനില നനിയമനത്തനിനഭായനി മുനഗണന നലകേനി പരനിഗണനിക്കണവമനലാം പുനര്
നനിയമഭാനഭാധനികേഭാരലാം  സനിദനിചനിട്ടുള അദലഭാപകേവര ഹയര് വസക്കണറനി തലത്തനില
ആദലലാം  നനിയമനത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കണവമനലാം ഇവെവര വകേ.ഇ.ആര്.  ചേഭാപ്റര്
14  എ  വസക്ഷന  51  A  അടനിസഭാനത്തനില  വപ്രഭാടക്ടഡസ  അദലഭാപകേരഭായനി
പരനിഗണനിക്കണവമനലാം  ബഹുമഭാനവപട  കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി  ഡനിവെനിഷന ബഞസ
WA-140/2007  എന്ന  കകേസനില  പുറവപടുവെനിച  തതീര്പനിവനറ  അടനിസഭാനത്തനില
സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെരമഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം പുറവപടുവെനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുനര്  നനിയമനലാം  സനിദനിചനിട്ടുള  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കഭാവത
പുതുതഭായനി  പുറതനനിനലാം  നനിയമനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കസ  സര്ക്കഭാര്  ഖജേനഭാവെനില
നനിനലാം  നലകുന്ന  ഗസസ  ഫഭാക്കലറനി  കവെതനലാം  നലകുന്നതവലന്നസ  പ്രസ് തുത
ലഹകക്കഭാടതനി വെനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില സര്ക്കഭാര് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം പുനര്നനിയമനലാം സനിദനിചനിട്ടുള അദലഭാപകേര്ക്കസ മുനഗണന
നലകേനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ ആവെശലമഭായ ഉത്തരവ പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുലാം സ് പഭാര്ക്കസ
വപയ്കറഭാളനില ആവെശലമഭായ മഭാറലാം വെരുതന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരഭാതനി ശദയനിലവപടനിടനില.

(ബനി-ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകേന്മേഭാരുവട ശമ്പളക്കുടനിശ്ശേ നികേ

160  (2729)   ശതീ  .    അനവെര് സഭാദത്തസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകേന്മേഭാരുവട  ശമ്പളലാം  കുടനിശ്ശേനികേ

യഭായനിയകണഭാ; എത്ര മഭാസവത്ത കുടനിശ്ശേനികേയഭാണസ അവെര്ക്കസ നലകുവെഭാനുളതസ;

(ബനി)  സഭാക്ഷരതഭാ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട ചുക്കഭാന പനിടനിക്കുന്ന കപ്രരകേന്മേഭാരുവട

കുടനിശ്ശേനികേ ശമ്പളലാം അടനിയന്തെരമഭായനി നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന അകതഭാറനിറനിയവട കേതീഴനില

ജേനിലകേളനിവല  വെനിവെനിധ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന

സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകഭാരുവട  പ്രതനിമഭാസ  ഓണകററനിയലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങള കനരനിടസ നലകുകേയലാം പനിന്നതീടസ സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന തനിരനിവകേ അതതസ

തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ  നലകുകേയലാം  വചേയ്യുന്ന  രതീതനിയഭാണസ

അവെലലാംബനിചസ  വെന്നനിരുന്നതസ.  എന്നഭാല  7-1-2017-വല   ജേനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്

27/2017/വപഭാ.വെനി.വെ.  നമ്പര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  കപ്രരകഭാരുവട  ഓണകററനിയലാം

വെര്ദനിപനിക്കുകേയലാം പ്രസ്തുത ഓണകററനിയലാം സഭാക്ഷതഭാ മനിഷന കനരനിടസ നലകേണവമന്ന

സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  2017  ഏപ്രനില മുതല കപ്രരകഭാരുവട  ഓണകററനിയലാം

സഭാക്ഷരഭാ  മനിഷന  കനരനിടസ  നലകേനിവെരുന.  ഓണകററനിയലാം  നലകുന്നതുമഭായനി

ബനവപടസ  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെനിനസ  15-7-2016-വല  സ.ഉ.

(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2128/2016/ത.സസ.ഭ.വെ.)  2017  മഭാര്ചസ  31  വെവര

കേഭാലഭാവെധനിയളതനിനഭാല  അതുവെവരയള  ഓണകററനിയലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങള കനരനിടസ നലകുകേയമഭാണസ ഉണഭായനിട്ടുളതസ. സഭാക്ഷരഭാ മനിഷവന്റെ ജേനിലഭാ

കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്  നലകേനിവെരുന്ന  സഭാക്ഷലപത്രത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

2017  ഏപ്രനില മഭാസവത്ത ഓണകററനിയലാം  എലഭാ കപ്രരകഭാര്ക്കുലാം നലകേനിക്കഴനിഞ.

2017 കമയസ മഭാസവത്ത ഓണകററനിയലാം 9 ജേനിലകേളക്കസ അനുവെദനിചസ ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  കകേരള  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന

അകതഭാറനിറനിക്കഭായനി  അനുവെദനിചനിട്ടുള  ബഡ്ജേറസ  വെനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ

അവെകശഷനിക്കുന്ന മഭാസങ്ങളനിവല ഓണകററനിയലാം അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണസ.

വെഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല സ്കൂളുകേളനില ഭനൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള വമചവപടുതന്ന സതീലാം

161  (2730)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനൗതനികേസഭാഹചേരലങ്ങള  വമചവപടുതന്നതനിനുളള  രണഭാമവത്ത
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സതീമനില  ആദലഘടത്തനില  ഉളവപടുത്തനിയനിരുന്ന  വെഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിവല കേലറ ഗവെണ്വമന്റെസ വെനി.എചസ.  എസസ.എസസ.,  ഭരതന്നൂര്
ഗവെണ്വമന്റെസ  എചസ.എസസ.എസസ.,  മനിതൃമ്മേല  ഗവെണ്വമന്റെസ  ബനി.എചസ.എസസ.എസസ.
എന്നതീ  സ്കൂളുകേളനില  പ്രസ്തുത  സതീലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെനിവെരങ്ങള
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അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  മഭാസര്  പഭാന  തുടങ്ങനിയവെ  തയഭാറഭാക്കനി  കേഴനികഞഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വമചവപടുതന്നതനിനുള  രണഭാമവത്ത
വപഭാതു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സതീമനില  ആദലഘടത്തനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  വെഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  കേലറ  ഗവെണ്വമന്റെസ  വെനി.എചസ.എസസ.എസസ.,  ഭരതന്നൂര്
ഗവെണ്വമന്റെസ എചസ.എസസ.എസസ.  എന്നതീ സ്കൂളുകേളുവട വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ
തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  മനിതൃമ്മേല ഗവെണ്വമന്റെസ ബനി.എചസ.എസസ.എസസ.-വന്റെ ശഭാസതീയമഭായ
മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി.  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയള  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയസ നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ.

പഭാര്ടസ  വവടലാം ലഭാലാംകഗസജേസ  - ഫുളവവടലാം വബനനിഫനിറസ  ലഭാലാംകഗസജേസ
ടതീചര്മഭാര്ക്കസ ജേനി.പനി.എഫസ. അലാംഗതസലാം

162 (2731)  ശതീ  .    ജേനി  .    എസസ  .    ജേയലഭാല :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  കജേഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  പഭാര്ടസ  വവടലാം  ലഭാലാംകഗസജേസ
ടതീചര്, ഫുളവവടലാം വബനനിഫനിറസ ലഭാലാംകഗസജേസ ടതീചര് (ഹനിനനി, സലാംസ്കൃതലാം, അറബസ, ഉറുദു,
തമനിഴസ,  കേന്നട)  എന്നനിവെര്ക്കസ  ജേനി.പനി.എഫസ.  അലാംഗതസലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇനൗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  അദലഭാപകേര്ക്കസ  ജേനി.പനി.എഫസ.  ആനുകൂലലലാം
അനുവെദനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ഇതനിനകേലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേനിയനിട്ടുവണങ്കേനില ആയതസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇനൗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  അദലഭാപകേരുവട  പഭാര്ടസ  വവടലാം  സര്വ്വതീസസ,
വപനഷനസ  പരനിഗണനിക്കുന്നതസ  സലാംബനനിച്ചുലാം  സമയബനനിത  കഗഡസ,  കേമ്മേബടഡസ
ലതീവെസ  എന്നനിവെ അനുവെദനിക്കുന്നതസ സലാംബനനിച്ചുലാം അനുഭഭാവെപൂര്ണ്ണമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ആയതസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)   ഹനിനനി  അദലഭാപകേരുവട  പഭാര്ടസവവടലാം  സര്വ്വതീസസ  മുഴവെന  വപനഷന
കയഭാഗലകേഭാലമഭാണസ.  മറ്റുള ഭഭാഷഭാ വെനിഷയങ്ങളനിവല അദലഭാപകേരുവട പഭാര്ടസ  വവടലാം
സര്വ്വതീസനിവന്റെ  പകുതനി  വപനഷനുലാം  കയഭാഗലകേഭാലമഭാണസ.  പഭാര്ടസ  വവടലാം
അദലഭാപകേര്ക്കസ  കേമ്മേബടഡസ  അവെധനി  നഭാളനിതുവെവര  അനുവെദനിചനിടനില.  അതുകപഭാവല
തവന്ന പഭാര്ടസ വവടലാം സര്വ്വതീസസ കഗഡനിനുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നനില. 

(സനി)   ഇല.

(ഡനി)   വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

കേഠനിനലാംകുളലാം വസന്റെസ വവമക്കനിളസസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനില വകേമനിസ്ട്രേനി
ഗസസ ഫഭാക്കലറനി ഒഴനിവെനിവല നനിയമനലാം

163  (2732) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ലത്തതീന  അതനിരൂപതയവട  കേതീഴനില  കേഠനിനലാംകുളത്തസ
പുതുതഭായനി അനുവെദനിച വസന്റെസ വവമക്കനിളസസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനില സര്ക്കഭാര്
അനുവെദനിച  വകേമനിസ്ട്രേനി  ഗസസ  ഫഭാക്കലറനി  ഒഴനിവെനില,  പ്രസ്തുത  കകേഭാര്പകററസ
മഭാകനജ് വമന്റെനിനസ  കേതീഴനിലുളള  അഞ്ചുവതങ്ങസ  വസന്റെസ  കജേഭാസഫസ  ഹയര്  വസക്കണറനി
സ്കൂളനില  നനിനലാം  കത്രഭാണ്  ഒനൗടസ  ആയ  വപ്രഭാടക്ടഡസ  അദലഭാപനികേവയ  മറനികേടന്നസ
പുതുതഭായനി  ഗസസ  അധലഭാപകേ  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതഭായളള  പരഭാതനി  ലഭനിചതഭായനി
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാകനജ് വമന്റെസ  നടത്തനിയ  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം  ബഹുമഭാനവപട  കകേരള
വവഹകക്കഭാടതനി W.A. No. 140/2007 (ജേയശതീ Vs ഡയറക്ടര്, ഹയര് വസക്കണറനി
എഡബകക്കഷന)  എന്ന കകേസനില  8-4-2009-ല പുറവപടുവെനിച വെനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ
അന്തെനഃസത്തക്കുലാം  വകേ.ഇ.ആര്.  ചേഭാപ്റര്  14 എ,  വസക്ഷന  51 എ-യവട
അടനിസഭാനത്തനില  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  ടതീകചഴസ  ബഭാങ്കേനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലശുദനിക്കുലാം
എതനിരഭാവണന്ന വെസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കമല  സൂചേനിപനിച  പരഭാതനിയനികന്മേല,  വകേ.ഇ.ആര്.  ചേഭാപ്റര്  14 എ,
വസക്ഷന  51 എ  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  വെനിഭഭാഗത്തനിനസ  ബഭാധകേമഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുളള
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ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനിയവട  ഡനിവെനിഷന  ബഞനിവന്റെ  വെനിധനിതതീര്പനിനസ
അനുസൃതമഭായലാം  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വപ്രഭാടക്ടഡസ  അദലപകേരുവട
സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുലാം  തതീരുമഭാനലാം  വവകേവക്കഭാളളുകമഭാവയന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഠനിനലാംകുളലാം വസന്റെസ വമക്കനിളസസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനില വകേമനിസ്ട്രേനി
ഗസസ ഫഭാക്കലറനി ഒഴനിവെനിവല ഗസസ നനിയമനലാം സലാംബനനിചസ പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) ഹയര് വസക്കണറനിയനില 51 A Claim-ഉലാം ടതീകചഴസ ബഭാങ്കുലാം നനിലവെനിലനില.

(സനി)  വപ്രഭാടകഡസ  അദലഭാപകേരുവട  സലാംരക്ഷണലാം  ഹയര്  വസക്കണറനിക്കസ
ബഭാധകേമലഭാത്തതനിനഭാല ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴനിയനില.

മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രലാം  പദതനിയനികലക്കസ സ്കൂളുകേള വതരവഞടുത്തതനിവന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം

164  (2733)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  പദതനിയനികലക്കസ
സ്കൂളുകേള  വതരവഞടുത്തതനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  എവന്തെലഭാമഭാണസ;  ആരനില  നനിനള
നനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ സ്കൂളുകേവള നനിശയനിചനിട്ടുളതസ;

(ബനി)  ഈ മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രലാം  പദതനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന ഏവതങ്കേനിലുലാം പദതനിയവട ഭഭാഗമഭാകണഭാ;  എങ്കേനില ഏവതങ്കേനിലുലാം
നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില ഇത്തരത്തനില പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വപരനിന്തെലമണ്ണ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  വപരനിന്തെലമണ്ണ  ഗവെ.

കമഭാഡല  എചസ.എസസ.എസസ.-വന  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി

എത്ര രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ  നലകേനിയനിട്ടുളതസ;  വപരനിന്തെലമണ്ണ നഗരസഭ

നടപനിലഭാക്കുന്ന ഏവതങ്കേനിലുലാം പദതനിയവട ഭഭാഗഭായനിടഭാകണഭാ ഈ തുകേ അനുവെദനിചതസ;

(ഡനി) ഈ തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ട്ടുലാം മഭാസര്

പഭാനുലാം  സമര്പനിച  ഏജേനസനി  ഏതഭാണസ;  ഏവതങ്കേനിലുലാം  സസകേഭാരല  ഏജേനസനികേള

സമര്പനിക്കുന്ന  മഭാസര്  പഭാനനിനസ  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
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നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരമഭാവെധനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

പദതനിയവട  പ്രകയഭാജേനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  കുടനികേള

കൂടുതലുളതുലാം  വകേടനിടങ്ങള  നനിലവെനിലുളതുമഭായ  സ്കൂളുകേളക്കസ  മുനഗണന

നലകേനിവക്കഭാണസ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം  എലാം.എല.എ.-യവട  ശനിപഭാര്ശകൂടനി

പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണഭാണസ  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  പദതനിയനികലക്കസ  സ്കൂളുകേവള

വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതസ. 

(ബനി)  അല.

(സനി)   വപരനിന്തെലമണ്ണ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  വപരനിന്തെലമണ്ണ

ഗവെണ്വമന്റെസ  കമഭാഡല  ഹയല  വസക്കണറനി  സ്കൂളനിവന  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി

ഉയര്തന്നതനിനസ  5.98  കകേഭാടനി   രൂപയവട  പദതനിക്കഭാണസ  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുളതസ.  വപരനിന്തെലമണ്ണ  നഗരസഭ  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുവട

ഭഭാഗമഭായനിടല പ്രസ്തുത തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുളതസ.

(ഡനി)  ഇനൗ തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ  AUS Consortium  എന്ന ഏജേനസനി

തയഭാറഭാക്കനിയ  ശഭാസതീയമഭായ  മഭാസര്പഭാനനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അലാംഗതീകൃത

ഏജേനസനിയഭായ  കേനിറസകകേഭാ  തയഭാറഭാക്കനിയ  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ

പ്രകേഭാരമഭാണസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുളതസ.  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി

ഉയര്ത്തവപടുന്ന  സ്കൂളുകേളുവട  ശഭാസതീയമഭായ  മഭാസര്പഭാന  വെനിവെനിധ  ഏജേനസനികേള

തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അലാംഗതീകൃത  ഏജേനസനിയഭായ

കേനിറസകകേഭാ  തയഭാറഭാക്കുന്ന  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളക്കസ  സര്ക്കഭാര്

ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയമഭാണസ വചേയ്യുന്നതസ.

നനിര്ബന മലയഭാളഭഭാഷഭാപഠനലാം

165  (2734) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   വജേ  .   കജേഭാസഫസ :
ശതീ  .   സനി  .   എഫസ  .   കതഭാമസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലയഭാളഭഭാഷഭാ പഠനലാം നനിർബ്ബനമഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുള സർക്കഭാർ ഉത്തരവെസ
വെനിദലഭാലയങ്ങളനിൽ നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങനികയഭാ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത ഉത്തരവെസ സലാംസഭാനത്തസ പ്രവെർത്തനിക്കുന്ന സനി.ബനി.എസസ.ഇ.,
ഐ.സനി.എസസ.ഇ. സ്കൂളുകേൾക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹയർ  വസക്കണറനിതലത്തനിലുലാം  മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പഠനലാം
നനിർബ്ബനമഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിതടങ്ങനിയനിടനില. മലയഭാളലാം പഠനിപനികക്കണഭാത്ത സ്കൂളുകേളനില
ഒന്നഭാലാംതരലാം മുതല (സ്കൂളനിവല ഏറവലാം തഭാഴ്ന്ന കഭാസസ മുതല) ക്രമഭാനുഗതമഭായനി പത്തഭാലാം
തരലാംവെവര  മലയഭാളഭഭാഷ  പഠനിപനിക്കണവമന്നഭാണസ  മലയഭാള  ഭഭാഷഭാ  പഠന  ആക്ടസ
വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന്നതസ.  ഇനൗ  ആക്ടനിവന  സലാംബനനിച  ചേടങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ.  അതസ പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയസ മഭാത്രകമ സ്കൂളുകേളനില മലയഭാള
ഭഭാഷഭാപഠനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയൂ.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന എലഭാ എയ്ഡഡസ,  അണ്എയ്ഡഡസ,
സനി.ബനി.എസസ.ഇ.,  വഎ.സനി.എസസ.ഇ.  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷഭാപഠന  ആക്ടസ
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഉകദലഭാഗസ ഭരണപരനിഷഭാര വെകുപനിനസ നലകുന്നതനിനുള വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപനിവന്റെ സമഭാഹൃത വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

166   (2735)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷഭാര  വെകുപനിവന്റെ  5-11-2016-വല.  ഉപ.സനി.
3/262/2016 /ഉ.ഭ.പ.വെ. നമ്പര് പരനിപത്ര പ്രകേഭാരലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകേപസ അദലക്ഷന
എലഭാമഭാസവലാം  തസനികേ  തനിരനിച്ചുള  സമഭാഹൃത  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഉകദലഭാഗസ
ഭരണപരനിഷഭാര വെകുപനിനസ നലകേഭാറുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ജേനിലഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപ ഡയറക്ടര് ഓഫതീസനില
നനിനലാം  ലഭനിച,  2017  ജേനുവെരനി  മുതല  ജൂണ്  വെവരയളള  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളവപടുത്തനിയ വപ്രഭാകഫഭാര്മയവട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷഭാര  വെകുപനിവന്റെ  5-11-2016-വല  ഉപ.സനി.
3/262/2016/ഉ.ഭ.പ.വെ.  നമ്പര്  പരനിപത്ര  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനികലയസ  നലകുന്ന
ഒഴനിവെനിവന്റെ റനികപഭാര്ടസ ഡനിസലാംബര് മഭാസലാംവെവര നലകേനിയനിട്ടുണസ. 2017 ജേനുവെരനി മഭാസലാം
മുതല  12-01-2017-വല  ഉപ.സനി.3/91/2016/ഉ.പ.ഭ.വെ.  പരനിപത്രപ്രകേഭാരമഭാണസ
ഒഴനിവെനിവന്റെ റനികപഭാര്ടസ സര്ക്കഭാരനികലയസ നലകുന്നതസ.
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(ബനി)  5-11-2016-വല  ഉപ.സനി3/262/2016/ഉ.ഭ.പ.വെ.  നമ്പര്  പരനിപത്ര
പ്രകേഭാരലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടറനില നനിനലാം 2017 ജേനുവെരനി മഭാസലാം
മുതല കമയസ മഭാസലാം വെവര ലഭനിച വപ്രഭാകഫഭാര്മയവട പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

സ്കൂളുകേവള ലയനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

167  (2736) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി സനി  .   വകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മനികേച വെനിദലഭാഭലഭാസ സനൗകേരലവമഭാരുക്കുകേ എന്ന കപരനില 30- ല തഭാവഴ
കുടനികേളുളതുലാം,  പുതുതഭായനി  കുടനികേവള  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  സ്കൂളുകേവള
ലയനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണവമന്നഭാവെശലവപടസ  കകേന്ദ്ര
മഭാനവെകശഷനി മനഭാലയത്തനിവന്റെ കേത്തസ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേവളയഭാണസ  ലയനിപനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം പ്രസസ്തുത സ്കൂളുകേളുവട സനിതനിവയക്കുറനിച്ചുലാം എങ്ങവനയഭാണസ കകേന്ദ്രലാം
വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നവതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടസ  എന്തെഭാവണന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വെനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  ആയതസ
പരനികശഭാധനിചസ തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതഭാണസ

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജേനിലയനില വവപ്രമറനി അദലഭാപകേരുവട ക്ഷഭാമലാം

168  (2737) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ എലാം  .   കതഭാമസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജേനിലയനിവല  സര്ക്കഭാര്  ലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില  സനിരലാം
അദലഭാപകേരനിലഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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(ബനി) എങ്കേനില എൽ .പനി .എസസ.എ., യ .പനി .എസസ.എ. ഒഴനിവകേള സബസ ജേനില
തനിരനിചസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.  എസസ.  സനി.  ലനിസനില  നനിനലാം  സനിരലാം  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ സനിറനി എല.പനി.എസസ.എ -17 യ.പനി.എസസ.എ - 11

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ റൂറല എല.പനി.എസസ.എ -30 യ.പനി.എസസ.എ - 10

കചേവെഭായൂര് എല.പനി.എസസ.എ -15 യ.പനി.എസസ.എ - 8

കുനമലാംഗലലാം എല.പനി.എസസ.എ -10 യ.പനി.എസസ.എ - 4

ഫകറഭാക്കസ എല.പനി.എസസ.എ -56 യ.പനി.എസസ.എ - 39

വകേഭാടുവെളനി എല.പനി.എസസ.എ -22 യ.പനി.എസസ.എ - 6

മുക്കലാം എല.പനി.എസസ.എ -50 യ.പനി.എസസ.എ - 15

തഭാമരകശ്ശേരനി എല.പനി.എസസ.എ -14 യ.പനി.എസസ.എ - 3

ബഭാലുകശ്ശേരനി എല.പനി.എസസ.എ -7 യ.പനി.എസസ.എ - 7

വകേഭായനിലഭാണനി എല.പനി.എസസ.എ -16 യ.പനി.എസസ.എ - 3

കപരഭാമ്പ്ര എല.പനി.എസസ.എ -7 യ.പനി.എസസ.എ - 7

കമലടനി എല.പനി.എസസ.എ -4 യ.പനി.എസസ.എ - 7

കതഭാടന്നൂര് എല.പനി.എസസ.എ -4 യ.പനി.എസസ.എ - 2

വെടകേര എല.പനി.എസസ.എ -1 യ.പനി.എസസ.എ - 3

കചേഭാമ്പഭാല എല.പനി.എസസ.എ -1 യ.പനി.എസസ.എ - 3

നഭാദഭാപുരലാം എല.പനി.എസസ.എ -6 യ.പനി.എസസ.എ - 0

കുനമ്മേല എല.പനി.എസസ.എ -19 യ.പനി.എസസ.എ - 3

(സനി) സസതീകേരനിക്കുലാം.
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സ്കൂളുകേള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്തന്ന പദതനി

169  (2738) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനവെര് സഭാദത്തസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡത്തനിലുലാം  ഒരു  സ്കൂള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്തന്ന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  സ്കൂളുകേളുവട  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തനി
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേനിഫ് ബനിയനിലനനിനലാം  കേഴനിഞ  ബഡ്ജേറനില  അനുവെദനിക്കുവമന്നസ
പ്രഖലഭാപനിച 1000 കകേഭാടനി രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി നതീക്കനിവെചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനകേലാം
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയവട അനുമതനി നലകേനി;

(സനി)  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്ന  സ്കൂളുകേളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  പഠന
നനിലവെഭാരത്തനില  ഉണഭാകുന്ന മഭാറലാം,  പഠനവെനികധയമഭാക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇവലങ്കേനില പഠനലാം നടത്തനി കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വെനിദലഭാര്തനികേവള
വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കസ  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വെനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം  ഒരു സ്കൂള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്തന്ന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വെനിവെനിധ  സ്കൂളുകേളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായള നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

അക്കഭാദമനികേ  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
മഭാറങ്ങള കൂടനി ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണസ വെനിവെര സഭാകങ്കേതനികേഭാധനിഷ്ഠനിതമഭായ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  തവന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കസ  നലകേനിക്കഴനിഞനിട്ടുണസ.
ഇപ്രകേഭാരലാം  ശനിശു  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദലയനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലലാം
വവകേവെരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  പ്രസ്തുത പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി  8  മുതല  12
വെവരയള  എലഭാ  കഭാസസ  മുറനികേളുലാം  വവഹവടകേസ  ആക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
ദ്രുതഗതനിയനില  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഇതസ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള  അദലയന
കമഖലയനില വെരുന്നതനിനസ സഹഭായകേമഭാണസ.

(ബനി)   2017-18-വല  ബജേറസ  പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  1000



210       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

കകേഭാടനിരൂപ  നതീക്കനിവെചനിട്ടുണസ.  ആയതനില  37  സ്കൂളുകേളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി  184.26  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  8  മുതല  12  വെവര  കഭാസസ  മുറനികേള
വവഹവടക്കഭാക്കുന്ന  പദതനിക്കഭായനി  493.5  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  നനിലവെനില  കേനിഫ്ബനി
മുകഖന അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)   ഉണസ.   കുടനികേളുവട  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവെസ  പഠന  വെനികധയമഭാക്കഭാന
നഭാഷണല  അചതീവ്വമന്റെസ  സര്വവ്വയവട  മഭാതൃകേയനില  സലാംസഭാനതലത്തനില  State
Achievement  survey  രൂപവപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ. 2018-19  അദലയന
വെര്ഷലാം  മുതല  പ്രസ്തുത  സര്വവ്വ  വെനിപുലവപടുതന്നതഭാണസ.  നടപസ   അദലയന
വെര്ഷവത്ത നനിലവെഭാര  പഠനത്തനിവന്റെ ഫലലാം  തഭാമസലാംവെനിനഭാ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതുലാം
ആവെശലമഭായ കമഖലകേളനില തനിരുത്തല നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണസ.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കതഭാപയനില സര്ക്കഭാര് എല.പനി.എസ്സനിവല പ്രധഭാന
അദലഭാപവനതനിവരയള നടപടനി

170  (2739)  ശതീ  .    കറഭാജേനി എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കതഭാപയനില  സര്ക്കഭാര്  എല.പനി.എസ്സനിവല  പ്രധഭാന
അദലഭാപകേന  രഭാമകൃഷ്ണവന  സര്വ്വതീസനില  നനിനലാം  സസ് വപന്റെസ  വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനിൽ അതനിനുള കേഭാരണവമന്തെഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സ് കൂള  കുടനികേളക്കുള  ലകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണത്തനിവല
അപഭാകേത ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിനഭാണസ  അകദ്ദേഹവത്ത സസ് വപന്റെസ  വചേയ് തതസ  എന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ് തുത  സ് കൂളനില  ഒരു  കുടനിക്കസ  രണസ  കജേഭാടനി  യൂണനികഫഭാവമന്ന
രതീതനിയനിൽ  ആവകേ  140  മതീറര്  ലകേത്തറനി  തുണനിയഭായനിരുകന്നഭാ  വെനിതരണലാം
വചേകയണനിയനിരുന്നതസ  ;  പ്രസ് തുത  സ്കൂളനില  എത്ര  മതീറര്  തുണനി  വെനിതരണലാം
വചേയ് തുവവെന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  കമലധനികേഭാരനികേളുവട  അനുമതനിയനിലഭാവത  വെസ്തുതഭാ  വെനിരുദമഭായനി
ചേഭാനല പ്രവെര്ത്തകേര്ക്കസ വെനിവെരങ്ങള നലകേനിയതനിനസ  ശതീ.  രഭാമകൃഷ്ണവന സവസന്റെസ
വചേയ്തനിരുന. 

(ബനി) ഇല. വതറഭായ വെനിവെരലാം ചേഭാനലുകേളക്കസ നലകേനിയതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ
സവസന്റെസ വചേയ്തതസ.
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(സനി)   അല.  2016-17  വെര്ഷവത്ത  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  കേണക്കസ  പ്രകേഭാരലാം
ആവകേ 172 മതീറര് തുണനി ആവെശലവപടനിരുന. 124 മതീറര് വെനിതരണലാം നടത്തനി. വെതീതനി
കൂടനിയ  തുണനിയഭായതുവകേഭാണസ  ലഭലമഭായ  തുണനി  ആവെശലവപട  അളവെനില
തവന്നയണഭായനിരുന.

അണ്എയ്ഡഡസ വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിവല പ്രശ്നങ്ങള

171  (2740)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അണ്എയ്ഡഡസ  വെനിദലഭാഭലഭാസകമഖലയനിവല  പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപസ അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി നടതന്ന പരനിശതീലനങ്ങളനില
അണ്എയ്ഡഡസ അദലഭാപകേകരയലാം പവങ്കേടുപനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടനികേളക്കഭാവെശലമഭായ വടകസറസ ബുക്കുകേള യഥഭാസമയലാം എത്തനിക്കുവെഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അണ്എയ്ഡഡസ വെനിദലഭാലയങ്ങളനില ഒന മുതല എടസ വെവര പഠനിക്കുന്ന
സവെനികശഷ  ശദ  അര്ഹനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേവള  (CWSN),  ബനി.ആര്.സനി
നടതന്ന  വമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പനില  പവങ്കേടുപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  അണ്  എയ്ഡഡസ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിവല  കുടനികേളക്കഭാവെശലമഭായ
വടകേസ സസ  ബുക്കുകേള  യഥഭാസമയലാം   എത്തനിക്കുവെഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതസ
അതഭാതസ മഭാകനജേസ വമനകേളഭാണസ.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡസ  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  കുടനികേളക്കസ
മഭാത്രകമ  ബനി.ആര്.സനി.  നടതന്ന  വമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പനില  പവങ്കേടുക്കുന്നതനിനുലാം
ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം വെലവെസയള.

ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല സ്കൂളുകേളുവട ഭനൗതനികേ സനൗകേരലലാം
വമചവപടുത്തല

172  (2741)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2017-18  വെര്ഷവത്ത ബജേറനില ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല ഏവതലഭാലാം
സ്കൂളുകേളക്കഭാണസ ഭനൗതനികേ സനൗകേരലലാം വമചവപടുതന്നതനിനഭായനി 3 കകേഭാടനി രൂപ വെതീതലാം
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അനുവെദനിചനിട്ടുളതസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തുകേ അനുവെദനിച ലഹസ്കൂളുകേളുവട മഭാസര് പഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിച
സ്കൂളുകേളുവട  പ്രവൃത്തനി  ഏവതങ്കേനിലുലാം  അലാംഗതീകൃത  ഏജേനസനിവയ  ഏലപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില ഇതസ ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  വെര്ഷവത്ത  സലാംസഭാന  ബജേറനില  ബഭാലുകശ്ശേരനി
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല ബഭാലുകശ്ശേരനി ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനിനസ  3 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)   മഭാസര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  കേനിറസകകേഭായഭാണസ അലാംഗതീകൃത ഏജേനസനി. ഇതുമഭായനി ബനവപട പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരുന.

സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിവല അദലഭാപകേരുവടയലാം അദലഭാപകകേതര
ജേതീവെനക്കഭാരുവടയലാം മക്കളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസലാം

173  (2742)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജേയന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിവല  അദലഭാപകേരുകടയലാം,
അദലഭാപകകേതര  ജേതീവെനക്കഭാരുകടയലാം  മക്കള  പഠനിക്കുന്നതനിവന്റെ  വെനിവെരലാം
തഭാവഴപറയന്ന പടനികേ തനിരനിചസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ജേനില /അദലഭാപകേവന്റെ കപരസ, അനദലഭാപകേവന്റെ കപരസ /സ്കൂളനിവന്റെ കപരസ /
സര്ക്കഭാര് സ്കൂള,  എയ്ഡഡസ സ്കൂളl /  അണ്എയ്ഡഡസ സ്കൂള കുടനി പഠനിക്കുന്ന സ്കൂൾ,
സ്കൂൾ സലാംബനനിച വെനിവെരങ്ങൾ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.

സഡന്റെസ കപഭാലതീസസ കകേഡറസ  (എസസ.പനി.സനി.) പദതനിയവട

പുനരുജ്ജതീവെനലാം

174  (2744)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  എത്ര  സ്കൂളുകേളനിലഭാണസ  സഡന്റെസ  കപഭാലതീസസ  കകേഡറസ

(എസസ.പനി.സനി.) പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ;

(ബനി) ഈ യൂണനിറ്റുകേളനില പലതുലാം പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭാവണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  ഏവതലഭാലാം  ജേനിലയനില  എത്ര  യൂണനിറ്റുകേളുവട

പ്രവെര്ത്തനമഭാണസ നനിലചതസ;

(സനി) വെകുപനിവന്റെ ശരനിയഭായ കമലകനഭാടമനിലഭാത്തതഭാണസ ഈ സനിതനിവെനികശഷലാം

ഉണഭാക്കനിയവതന്ന ആകക്ഷപലാം ഗനൗരവെമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;  എങ്കേനില പ്രവെര്ത്തനലാം

നനിലച  യൂണനിറ്റുകേള  പുനരുജ്ജതീവെനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  പദതനി  വെനിപുലതീകേരനി

ക്കുന്നതനിനുലാം അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ നനിലവെനില  573  സ്കൂളുകേളനില എസസ.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേള

പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായ യൂണനിറ്റുകേളുവട ജേനില തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം ചുവെവട

കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം - 1

വകേഭാലലാം - 1

എറണഭാകുളലാം - 4

തൃശ്ശൂര് - 3

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ - 2

കേണ്ണൂര് - 2

(സനി)  സ്കൂള  അധനികൃതരുവട  തഭാല്പരലക്കുറവലാം  സ്കൂളുകേളനില  കുടനികേളുവട

എണ്ണക്കുറവമഭാണസ  എസസ.പനി.സനി.യൂണനിറ്റുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള  കേഭാരണമഭായനി

വെനിലയനിരുതന്നതസ. പദതനി വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനിവല പുതനിയ പ്രകവെശനങ്ങള

175  (2745) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജേയദഭാസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ അദലയന വെര്ഷത്തനില കേഴനിഞ വെര്ഷകത്തക്കഭാള എത്ര പുതനിയ
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പ്രകവെശനങ്ങളഭാണസ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  നടന്നതസ;  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കു
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളുവട  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള വെരുലാം വെര്ഷവത്ത പ്രകവെശകനഭാതവെത്തനിനു മുനപസ വമചവപടുതകമഭാ;

(സനി)  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സങ്ങളുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  അദലയന  വെര്ഷത്തനില  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  കേഴനിഞ
വെര്ഷവത്തക്കഭാള  70,026  കുടനികേള പുതുതഭായനി പ്രകവെശനലാം കനടനിയനിട്ടുണസ.  പുതനിയ
പ്രകവെശനങ്ങളുവട ജേനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ജേനില കുടനികേളുവട എണ്ണലാം

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 5456

വകേഭാലലാം 5607

പത്തനലാംതനിട 838

ആലപ്പുഴ 2101

കകേഭാടയലാം 1368

ഇടുക്കനി 1922

എറണഭാകുളലാം 1667

തൃശ്ശൂര് 7631

പഭാലക്കഭാടസ 8519

മലപ്പുറലാം 6813

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 11373

വെയനഭാടസ 2056

കേണ്ണൂര് 9103

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 5572

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുവട അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള വെരുലാം വെര്ഷവത്ത
പ്രകവെശകനഭാതവെത്തനിനുമുമ്പസ  വമചവപടുതന്നതനിനുള  നടപടനി  ആസൂത്രണലാം
വചേയ്തനിട്ടുണസ.  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളനില
നനിനള  വകേഭാഴനിഞകപഭാക്കനിവന്റെ  കേഭാരണങ്ങവളക്കുറനിചസ  പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം
പരനിഹഭാരങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  പഠനത്തനിനസ  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ
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വെകുപസ  ആരലാംഭലാം കുറനിചനിട്ടുണസ. 45,000 കഭാസസ മുറനികേള വവഹവടകേസ ആക്കുന്നതനിനുലാം
വഎ.ടനി.  ലഭാബസ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനി  ആരലാംഭനിച്ചു.  ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കനഭാര്ത്തസ,  തളനിപറമ്പസ  എന്നതീ  നഭാലസ  അസലാംബനി  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  വവഹവടകേസ  സ്കൂള  പദതനി  വവപലറസ  ആയനി
നടപനിലഭാക്കനി.  മുഴവെന  വെനിദലഭാര്തനികേവളയലാം  മുന്നനില  എത്തനിക്കഭാനുള  പരനിഹഭാര
പഠന  കബഭാധന  പരനിപഭാടനി  -  ശദ,  1000  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ
നനിലവെഭാരത്തനികലയസ  എത്തനിക്കുകേ,  എലഭാ  സ്കൂളുകേവളയലാം  കൂടനിയനിണക്കുന്ന
കബഭാഡ്ബഭാന്റെസ കേണക്ഷന,  ഒരു ലക്ഷലാം കുടനികേളുവട  'വവഹസ്കൂള കുടനിക്കൂടലാം',  കൂടഭായ്മ,
'സ്കൂള  വെനിക്കനി'-സ്കൂള  വെനിവെരങ്ങള  വെനിരലതമ്പനില  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  പരനിപഭാടനികേള
വപഭാതു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  എന്ന  ജേനകേതീയ  കൂടഭായ്മയനിലൂവട
ആസൂത്രണലാം വചേയ്തസ നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനിവല  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേവളലഭാലാം
സമയബനനിതമഭായനി തവന്ന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാറുണസ.  ടനി  പരനിപഭാടനികേളക്കസ ഇതുവെവര
തടസ്സങ്ങള ഒനലാം ഉണഭായനിടനില. 

വെനിദലഭാഭലഭാസ കേലണര് ഏകേതീകേരണലാം

176  (2746)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജേയന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത വെനിദലഭാലയങ്ങളനില നനിലനനിലക്കുന്ന രണ്ടു തരത്തനിലുള
വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേലണര്  സലാംവെനിധഭാനലാംമൂലലാം  പഠനപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  പ്രയഭാസലാം
കനരനിടുനകണഭാ  എന്നസ  വെലകമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കേനില  അവെ  എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡസ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേലണര്  ഏകേതീകേരണലാം  സഭാധലമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ചേടലാം  അദലഭായലാം  VII  റൂള  5(4)  പ്രകേഭാരലാം
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേലണര്
അനുസരനിചഭാണസ  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  ഗവെണ്വമന്റെസ,  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളുലാം
പ്രവെര്ത്തനികക്കണതസ.  എന്നഭാല  റൂള  5(3)  പ്രകേഭാരലാം  കേലണറനില  മഭാറലാം
വെരുതവെഭാനുള  അധനികേഭാരലാം  ഡയറക്ടര്ക്കുണസ.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
കുടനികേളുലാം അദലഭാപകേരുലാം ഭൂരനിഭഭാഗലാം മുസതീലാം സമുദഭായത്തനിലവപടവെരഭായ സ്കൂളുകേളക്കസ
റലാംസഭാന വ്രത നഭാളുകേള അവെധനിയഭായനി  വെരുന്ന തരത്തനില ക്രമതീകേരനിചസ  പ്രകതലകേ
കേലണറനില പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാന അനുമതനി നലകുനണസ.  സ്കൂള പ്രവെര്ത്തന കേലണര്
രണ്ടുതരത്തനിലുളതുമൂലലാം  അക്കഭാദമനികേ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ഏകേതീകൃത  സസഭഭാവെലാം
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ഇലഭാതഭാകുനണസ എന്നതസ വെസ്തുതയഭാണസ.

(ബനി)  എലഭാ  സ്കൂളുകേളുലാം  ജേനറല  കേലണറനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുകേ  എന്നതു
തവന്നയഭാണസ അഭനികേഭാമലലാം. ഇതനിനഭായനി   ബഭാലഭാവെകേഭാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷന ചേനില
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറവപടുവെനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  മുസതീലാം  കേലണറനില
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെന്ന ഏവറ സ്കൂളുകേള ഇകപഭാള ജേനറല കേലണറനികലയസ  പ്രവെര്ത്തനലാം
മഭാറനിയനിട്ടുണസ.  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  എതനിരഭനിപ്രഭായലാം  ഉണഭാകേഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില  നനിനലാം
അകപക്ഷ  സസതീകേരനിചസ  കേലണര്  മഭാറത്തനിനുള  ഉത്തരവെസ  വപഭാതു  വെനിദലഭലഭാസ
ഡയറക്ടര് നലകേനിവെരുന. 

വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില പുതനിയതഭായനി അദലഭാപകേ തസനികേകേള

177  (2747)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജേയദഭാസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില
പുതനിയതഭായനി എത്ര അദലഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ  ;  കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള
വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്
വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില 546 പുതനിയ അദലഭാപകേ തസനികേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.

1. സ.ഉ.  നമ്പര്  158/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  തതീയതനി  20-9-2016  പ്രകേഭാരലാം
19  HSST  തസനികേയലാം  26  HSST(Jr)  തസനികേയലാം   2  ലഭാബസ
അസനിസന്റെസ തസനികേയലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

2. സ.ഉ.നമ്പര് 61/2017/വപഭാ.വെനി.വെ. തതീയതനി 24-6-2017 പ്രകേഭാരലാം 232
HSST തസനികേയലാം  269  HSST(Jr)  തസനികേയലാം  47  ലഭാബസ
അസനിസന്റെസ തസനികേയലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനില 2017-18 വെര്ഷവത്ത തസനികേ നനിര്ണ്ണയപ്രകേഭാരലാം
എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനില ആവകേ 3751 അധനികേ തസനികേകേള ഉണഭായനിട്ടുണസ. സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില  ആവകേ  2452  അധനികേ  തസനികേകേളഭാണസ  ഉണഭായനിട്ടുളതസ.  അധനികേ
തസനികേകേളുവട കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സ്കൂളുകേളനിവല തഭാത്കേഭാലനികേ അദലഭാപകേരുവട നനിയമനവലാം കവെതനവലാം

178  (2748)  ശതീ  .    എലകദഭാസസ  പനി  .    കുന്നപനിളനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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(എ)  സർക്കഭാർ,  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിവല  തഭാത്കേഭാലനികേ  അദലഭാപകേരുവട
നനിയമനത്തനിനസ പുതനിയ മഭാനദണ്ഡലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാത്കേഭാലനികേ അദലഭാപകേരുവട കവെതനലാം പുതുക്കനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  സലാംസഭാനവത്ത  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനില  30  ദനിവെസത്തനില
കൂടുതലുളതുലാം  ഒരു  അക്കഭാദമനികേ  വെര്ഷത്തനില  കുറവളതുമഭായ  അദലഭാപകേ
ഒഴനിവെനികലയസ  ജേനി.ഒ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2079/2017/വപഭാ.വെനി.വെ.  തതീയതനി  28-6-2017
പ്രകേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  അദലഭാപകേക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ
2-6-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1698/2017/വപഭാ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരവലാം
തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  അദലഭാപകേവര  ദനിവെസ  കവെതനഭാടനിസഭാനത്തനില
നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഉണസ.  28-4-2017-വല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  56/2017/ധന  ഉത്തരവെസ
പ്രകേഭാരമഭാണസ പരനിഷരനിച കവെതനലാം നലകുന്നതസ.

മലയനിനകേതീഴസ  വെനിദലഭാഭലഭാസ സമുചയങ്ങകളഭാടസ  കചേര്ന്നസ കേലഭാ-കേഭായനികേ-
സഭാലാംസഭാരനികേ പഭാര്ക്കസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

179  (2749)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മലയനിനകേതീഴസ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സമുചയങ്ങകളഭാടസ  കചേര്ന്നസ  കേലഭാ-കേഭായനികേ-
സഭാലാംസ് കേഭാരനികേ  പഭാര്ക്കസ  നനിർമ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എന്തെസ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവവെന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ് തുത പഭാര്ക്കസ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള തുടര്നടപടനി എവന്തെന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മലയനിനകേതീഴസ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സമുചയങ്ങകളഭാടസ  കചേര്ന്നസ  കേലഭാ-കേഭായനികേ-
സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാര്ക്കസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി,  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിനസ  സ്കൂള
വകേടനിടങ്ങളക്കുള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  പഭാന  ഫണനില  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള
തുകേയനില  ഉളവപടുത്തഭാന  കേഴനിയനില.  ഇനൗ  സഭാഹചേരലത്തനില  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായള വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ട്ടുലാം ഫണ്ടുലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ
ആയതസ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.

സര്ക്കഭാര് വെനിദലഭാലയങ്ങള വവഹവടകേസ ആക്കുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാരനിതര ഫണസ ലഭലമഭാക്കലുലാം
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180  (2750)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വെനിദലഭാലയങ്ങവള  ലഹവടകേസ  ആക്കുന്നതനിനസ
ചുമതലവപടുത്തനിയ  കേനിറസകകേഭായവട  ലകേവെശമുളള  മഭാസര്  പഭാനനില  നനിന്നസ,
സര്ക്കഭാരനിതര ഫണ്ടുകേൾക്കസ കവെണനി ഡനി.പനി.ആർ. ലഭനിക്കുന്നതനിനസ കനരനിടുന്ന പ്രശ്നലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലാം.പനി., എലാം.എൽ.എ. , എസസ.എസസ.എ., ആർ.എലാം.എസസ.എ. തുടങ്ങനി
മറസ ഇതര ഏജേനസനികേള വെഴനി ലഭലമഭാകുന്ന ഫണനിനുകവെണനി ഡനി.പനി.ആർ. നലകേഭാന
എസസ.പനി.വെനി. ആയ കേനിറസകകേഭായസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹവടകേസ  സ്കൂളുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള  തുടങ്ങഭാന
കേഴനിയവമന്നഭാണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ;

(ഡനി)  വതരവഞടുക്കവപടനിട്ടുളള  സ്കൂളുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിവല  8  മുതല  12  വെവരയള എലഭാ കഭാസസ മുറനികേളുലാം
വവഹവടകേസ  കഭാസസ  മുറനികേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ
വഎറനി@സ്കൂളനിവനയഭാണസ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ.  പൂര്ണ്ണമഭായലാം സര്ക്കഭാര് ഫണസ
ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ പ്രസ്തുത പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതസ.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) 8 മുതല 12 വെവരയള കഭാസസ മുറനികേള വവഹവടകേസ കഭാസസ മുറനികേളഭാക്കുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആലപ്പുഴ, പുതുക്കഭാടസ, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ കനഭാര്ത്തസ, തളനിപറമ്പസ എന്നതീ
നഭാലസ നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല സ്കൂളുകേളനില നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ. കശഷനിക്കുന്ന
മണ്ഡലങ്ങളനിവല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഇതനികനഭാടകേലാം തവന്ന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ. 

(ഡനി) കമല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കേഴനിയന്നത്ര കവെഗത്തനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ. 

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില പ്രവൃത്തനി സമയത്തസ രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കസ കുടനികേവള
കേഭാണുന്നതനിനസ  വെനിലക്കസ 
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181  (2751)  ശതീ  .    ജേനി  .    എസസ  .    ജേയലഭാല :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  പ്രവൃത്തനി  സമയത്തസ
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കസ അവെരുവട കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന കഭാസസ മുറനികേളക്കസ മുന്നനികലക്കസ
എത്തനി ഭക്ഷണവപഭാതനി വവകേമഭാറുന്നതനികനഭാ അനനിവെഭാരലമഭായ മറസ  ആവെശലങ്ങളക്കസ
കുടനികയകയഭാ  അദലഭാപകേവനകയഭാ  കേഭാണുന്നതനിനസ  വെനിലക്കസ  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കസ  വെനിലക്കസ  ഏര്വപടുത്തനിവക്കഭാണസ
നനിയമങ്ങകളഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേകളഭാ  സര്ക്കുലറുകേകളഭാ  നനിലവെനിലുവണങ്കേനില
ആയതസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള പനി.ടനി.എ.-യ്കക്കഭാ  പ്രഥമഭാധലഭാപകേകനഭാ  സ്കൂള അചടക്കത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരലാം  തതീരുമഭാനങ്ങവളടുക്കഭാന  അധനികേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങ്കേനില ആയതസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില  ചേനില  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കസ
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളള വെനിലക്കസ സലാംബനനിച നനിലപഭാടസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില.

(ബനി)  നനിലവെനിലനില.

(സനി)  അധനികേഭാരലാം നലകേനിയനിടനില.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനില  രക്ഷഭാകേര്ത്തഭാക്കളക്കസ  വെനിലക്കസ
ഏര്വപടുത്തനിയതഭായനി  ശദയനിലവപടനിടനില.  ശദയനില  വെന്നഭാല  ഉചേനിതമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

വകേഭാടഭാരക്കര ആസഭാനമഭാക്കനി കകേന്ദ്രതീയവെനിദലഭാലയലാം

182 (2752) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാടഭാരക്കര ആസഭാനമഭാക്കനി കകേന്ദ്രതീയ വെനിദലഭാലയലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ
സലാംബനനിചസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം അറനിയനിപസ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രതീയ  വെനിദലഭാലയലാം  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള  സജ്ജമഭാക്കനിയതസ  സലാംബനനിചസ  വെകുപനിനസ  വെനിവെരലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ. 

(ബനി)   സമയബനനിതമഭായനി  തനിരനിവകേ കേനിട്ടുലാം  എന്ന വെലവെസയനില വകേഭാലലാം
ഡയറനില  (വകേഭാടഭാരക്കര)  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുന്ന  കഹഭാസല  വകേടനിടലാം  കകേന്ദ്രതീയ
വെനിദലഭാലയലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  വെനിട്ടുനലകേഭാന
28-7-2015-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3079/2015/വപഭാ.വെനി.വെ.
പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്   ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
പ്രസ്തുത  കഹഭാസല  വകേടനിടലാം  ആവെശലവപടുകമ്പഭാള  വെനിട്ടുനലകേണവമന്നസ  കേഭാണനിചസ
വകേഭാലലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര് വകേഭാടഭാരക്കര ഡയറസ  പ്രനിനസനിപലനിനസ  കേതലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

15-7-2016-നസ ശതീ.  വകേഭാടനിക്കുന്നനില സുകരഷസ എലാം.പനി.  കകേന്ദ്രതീയ വെനിദലഭാലയ
വഡപബടനി  കേമ്മേതീഷണര്  എന്നനിവെര്  വകേഭാടഭാരക്കര  ഡയറസ  കഹഭാസല  സനര്ശനിചസ
സനൗകേരലങ്ങള  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  കകേന്ദ്രതീയ  വെനിദലഭാലയത്തനിനഭാവെശലമഭായ
അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളഭാനലാം അവെനിവട
ആരലാംഭനിചതഭായനി അറനിയഭാന സഭാധനിചനിടനില.

കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപസ വചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേള

183 (2754)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപസ കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി വചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ എന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി
ക്രമങ്ങള ആരലാംഭനികചഭാ; എങ്കേനില അതസ എന്തെഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  തഭാവഴ  വെനിവെരനിക്കുന്ന
സ്കൂളുകേവളയഭാണസ കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി വചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ.

1. ചേനിറക്കര ഗവെ. എചസ.എസസ.എസസ.
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2. ചേഭാവെകശ്ശേരനി ഗവെ. എചസ.എസസ.എസസ.

3. കേതനിരൂര് ഗവെ. വെനി.എചസ.എസസ.എസസ.

4. കവെകങ്ങഭാടസ ഇ. വകേ. നഭായനഭാര് സഭാരകേ ഗവെ. എചസ.എസസ.എസസ

(ബനി)  ചേനിറക്കര  ഗവെ.  എചസ.എസസ.എസസ.-വന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി

കേനിഫ്ബനിക്കസ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  ബഭാക്കനിയളവെയവട  മഭാസര്പഭാന/ഡനി.പനി.ആര്.

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ കേനിറസകകേഭാവയ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

വവെഭാകക്കഷണല ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിവല പ്രനിനസനിപല തസനികേ

184  (2755)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വവെഭാകക്കഷണല ഹയര്വസക്കണറനി സ്ക്കൂളുകേളനിവല പ്രനിനസനിപല തസനികേ

നനിര്ണ്ണയലാം ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ;

(ബനി)  വവെഭാകക്കഷണല  ഹയര്വസക്കണറനി  വെകുപനില  നനിലവെനില

പ്രനിനസനിപലനിവന്റെ  ചുമതല  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേവര  ആ  സഭാനതനനിന്നസ

മഭാറഭാന  തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില  പ്രനിനസനിപലനിവന്റെ  ചുമതല  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന  സതീനനിയര്

അദലഭാപകേരുവട  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതസ,  കസറസ  സതീനനികയഭാറനിറനി

പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവെഭാകക്കഷണല  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില  പ്രനിനസനിപല

തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിടനില.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  സതീനനിയര്  അദലഭാപകേനഭാണസ  അധനികേ  ചുമതല നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതസ.

ചേനില  സ്കൂളുകേളനില  കയഭാഗലരഭായ  സതീനനിയര്  അദലഭാപകേരുവട  അഭഭാവെത്തനികലഭാ/

അസനൗകേരലത്തനികലഭാ മറസ അദലഭാപകേര്ക്കസ തഭാലക്കഭാലനികേ ചുമതല നലകേനിയനിട്ടുണസ.

സര്ക്കഭാര് /എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിവല അദലഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം
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185 (2756) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിവല  ഈ  വെർഷവത്ത
അദലഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില എത്ര അദലഭാപകേ
തസനികേകേളഭാണസ അധനികേമഭായനി കേവണത്തനിയനിട്ടുളളതസ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  വെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷനിചസ  9,  10  കഭാസുകേളനില  കുടനികേളുവട
എണ്ണത്തനില കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) നനിലവെനിവല അദലഭാപകേ-വെനിദലഭാര്തനി അനുപഭാതലാം എത്രയഭാണസ; കേഴനിഞ
വെര്ഷലാം ഇതസ എത്രയഭായനിരുന;

(ഡനി)  ഐ.ടനി.  കകേഭാര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കസ  അതനിവന്റെ  മഭാത്രലാം  ചുമതല  നലകേനി
പഠനിപനിക്കുന്ന കജേഭാലനിയനില നനിനലാം അവെവര ഒഴനിവെഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  ലഭലമഭായ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  2459
തസനികേകേളുലാം എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനില 3771 തസനികേകേളുലാം വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഒനപതഭാലാം തരത്തനില  22391  കുടനികേള  2017-18  വെര്ഷലാം കൂടുതലഭായനി
കചേര്ന്നനിട്ടുണസ.  എന്നഭാല  പത്തഭാലാം  തരത്തനില  841  കുടനികേള  കുറയകേയഭാണസ
വചേയ്തനിട്ടുളതസ.

(സനി) നനിലവെനിലുള വെനിദലഭാര്തനി-അദലഭാപകേ അനുപഭാതത്തനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  കേഴനിഞവെര്ഷലാം  (2016-17)  തസനികേ
നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിയനിരുന്നനില.

(ഡനി) നനിലവെനിലുള സഭാഹചേരലത്തനില പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.

സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിവല വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള സനൗജേനല
യൂണനികഫഭാലാം പദതനി

186  (2757) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിവല വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ
സനൗജേനല യൂണനികഫഭാലാം നലകുന്ന പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി ഇനൗ അദലയന വെര്ഷലാം
എത്ര കുടനികേളക്കസ യൂണനികഫഭാലാം നലകുകേയണഭായനി;  സര്ക്കഭാര്  /എയനിഡഡസ കമഖല
തനിരനിചസ, ജേനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു; ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില വെനിശദഭാലാംശലാം

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  1  മുതല  8  വെവര  കഭാസുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  മുഴവെന
സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം സനൗജേനലമഭായനി യൂണനികഫഭാലാം നലകുനണസ.
ഇതനില സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിവല എ.പനി.എല. വെനിഭഭാഗലാം ആണ്കുടനികേള ഒഴനിവകേയള
കുടനികേളക്കസ എസസ.എസസ.എ.  വെഴനിയഭാണസ  400  രൂപ നനിരക്കനില തുകേ നലകുന്നതസ.
2017-18  അദലയന വെര്ഷലാം മുതല സലാംസഭാനത്തസ 1  മുതല 4 വെവരയലാം 1  മുതല 5
വെവരയലാം  മഭാത്രലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  ആവെശലവപടതനുസരനിചസ
വവകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാമഭാണസ  വെനിതരണലാം  വചേയ്തതസ.  ഇത്തരത്തനില  ഇനൗ  വെര്ഷലാം
വെനിതരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുള  വവകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാമനിവന്റെയലാം  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളക്കസ
സനൗജേനല യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി വെനിതരണലാം വചേയ്ത തുകേയവടയലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില
പഠനിക്കുന്ന എ.പനി.എല.  വെനിഭഭാഗലാം ആണ്കുടനികേളക്കസ സനൗജേനല യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി
വെനിതരണലാം വചേയ്ത തുകേയവടയലാം ജേനില തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി*  കേഭാണഭാലാം.
ഇത്തരത്തനില  ആവകേ  19,81,555  കുടനികേളക്കഭാണസ  സനൗജേനല  യൂണനികഫഭാലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ  സര്ക്കഭാര്  ഫണസ  അനുവെദനിചതസ.  എസസ.എസസ.എ.  മുകഖന
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിവല  1  മുതല  8  വെവര  കഭാസ്സുകേളനിവല  മുഴവെന  കുടനികേളക്കുലാം
ബനി.പനി.എല.  വെനിഭഭാഗലാം ആണ്കുടനികേളക്കുലാം  (ആവകേ  755297  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ)
യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി*
കേഭാണഭാവന്നതഭാണസ.  ആവകേ   2736852  കുടനികേളക്കസ  യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി) യൂണനികഫഭാലാം വെനിതരണത്തനിനഭായനി എസസ.എസസ.എ. മുകഖന  വചേലവെഴനിച
തുകേയവട വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

രൂപ ലക്ഷത്തനില

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 391.22

വകേഭാലലാം 241.21

പത്തനലാംതനിട 63.45

ആലപ്പുഴ 154.66

കകേഭാടയലാം 71.04

ഇടുക്കനി 84.90

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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എറണഭാകുളലാം 134.97

തൃശ്ശൂര് 145.50

പഭാലക്കഭാടസ 278.35

മലപ്പുറലാം 647.96

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 278.32

വെയനഭാടസ 157.38

കേണ്ണൂര് 153.20

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 219.00

              ആവകേ 3021.19 

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  മുകഖന  100,71,45,642/-  (നൂറസ  കകേഭാടനി
എഴപത്തനി ഒന്നസ ലക്ഷത്തനി നഭാലപത്തനി അയഭായനിരത്തനി അറുനൂറനി നഭാലപത്തനിരണസ
രൂപ)  ഇതനിനഭായനി  വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ.  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കേഭാണഭാലാം.  ആവകേ  130,92,64,642  രൂപ  (നൂറനിമുപതസ  കകേഭാടനി
വതഭാണ്ണൂറനിരണസ  ലക്ഷത്തനി  അറുപത്തനിനഭാലഭായനിരത്തനി  അറുനൂറനിനഭാലപത്തനിരണസ
രൂപ) ഇതനിനഭായനി വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ. 

മുക്കര്നനിക്കര ഗവെ. യ.പനി. സ്കൂള സലാംരക്ഷണലാം

187 (2758) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജേന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല മൂക്കര്നനിക്കര ഗവെ.  യ.പനി.  സ്കൂള  100
വെര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ വെനിവെരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂള  പ്രകതലകേ  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിവന്റെ മൂന്നഭാമവത്ത സതീമനില
പ്രസ്തുത  സ്കൂള  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  എന്നഭാല  ടനി  സ്കൂളനിവന്റെ  മഭാസര്  പഭാന
ഉളവപവടയള  വെനിശദമഭായ  വപ്രഭാകപഭാസല  ഇതുവെവര  ലഭലമഭായനിടനില.  ടനി
വപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ കമല നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

മഭാകനജേസ വമന്റെസ ഹയര് വസക്കണറനി അദലഭാപകേരുവട പുനര്നനിയമനലാം

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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188  (2759)  ശതീ  .    വകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കകേഭാര്പകററസ  മഭാകനജുവമനകേളുവട  കേതീഴനിലുള  ഹയര്

വസക്കണറനി വെനിദലഭാലയങ്ങളനില ലതീവെസ കവെക്കനസനിയനില ദതീര്ഘകേഭാലലാം തുടര്ചയഭായ

കസവെനലാം  അനുഷ്ഠനിക്കുകേയലാം  ലതീവെസ  കേഭാലഭാവെധനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ

പുറതകപഭാകകേണനിവെരുകേയലാം  വചേയ്യുന്ന  ഹയര്  വസക്കണറനി  അദലഭാപകേരുവട

പുനര്നനിയമനലാം സലാംബനനിചസ ഏവതങ്കേനിലുലാം ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില

പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.ഇ.ആര്.  ചേഭാപ്റര്  14A  വസക്ഷന  51A-യനികന്മേല ബഹുമഭാനവപട

കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനി  ഡനിവെനിഷന  ബഞസ  WA-140/2007  എന്ന  കകേസനില

പുറവപടുവെനിച  തതീര്പനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില,  ഇപ്രകേഭാരലാം  കസവെനലാം  അനുഷ്ഠനിചസ

പുനര്നനിയമനത്തനിനസ  അവെകേഭാശമുള  ഹയര്  വസക്കണറനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവല

അദലഭാപകേര്  കജേഭാലനി  നഷ്ടവപടസ  പുറത്തസ  നനിലക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില,  പ്രസ്തുത

കകേഭാര്പകററസ  മഭാകനജുവമനകേളക്കസ  കേതീഴനില  തുടര്നണഭാകുന്ന  ഗസസ  ഫഭാക്കലറനി,

വഡയനിലനി കവെജേസസ എന്നതീ ഒഴനിവകേളനികലക്കസ അവെവര പരനിഗണനിക്കഭാവത പുതുതഭായനി

ഗസസ  അദലഭാപകേവരയലാം  വഡയനിലനി  കവെജേസസ  അദലഭാപകേവരയലാം  നനിയമനിക്കുന്നതസ

നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാര്പകററസ  മഭാകനജുവമനകേളക്കസ  കേതീഴനില  തുടര്നണഭാകുന്ന

ഗസസ  ഫഭാക്കലറനി,  വഡയനിലനി  കവെജേസസ  എന്നതീ  ഒഴനിവകേളനികലക്കസ  പുറത്തസ

കപഭാകകേണനിവെന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കസ  മുനഗണന  നലകേനി  ആദലകമതവന്ന

പരനിഗണനിക്കണവമന്നസ കമലപറഞ WA-140/2007 എന്ന കകേസനില പുറവപടുവെനിച

തതീര്പനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആയതസ  വെലവെസ  വചേയ്തുവകേഭാണ്ടുള  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവെസ  അടനിയന്തെരമഭായനി  പുറവപടുവെനിക്കുവെഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാവയന്നസ

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉത്തരവകേവളഭാനലാം തവന്ന പുറവപടുവെനിചനിടനില.

(ബനി&സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.

പരതീക്ഷഭാഭവെന ഡനിജേനിറല സലാംവെനിധഭാനത്തനില പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി
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189  (2760)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പരതീക്ഷഭാഭവെന  ഡനിജേനിറല  സലാംവെനിധഭാനത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എസസ.എസസ.എല.സനി. ബുക്കുകേളനില കപരുവെലതലഭാസലാം, മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുവട
കപരനിവല  വെലതലഭാസലാം,  ജേനനത്തതീയതനി  തനിരുത്തല  തുടങ്ങനിയവെ  ഓണ്ലലന
സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  ജേനങ്ങളക്കസ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന  തരത്തനില  മഭാറ്റുന്നതനിനസ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവെനില ഇത്തരത്തനില ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം എത്ര അകപക്ഷകേള ബഭാക്കനിയവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരതീക്ഷഭാഭവെനനില  പനൗരഭാവെകേഭാശകരഖ  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില
പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരതീക്ഷഭാഭവെന  ഡനിജേനിറല  സലാംവെനിധഭാനത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ
നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  വെനിവെനിധ  പരതീക്ഷകേളുവട  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിക്കുന്നതസ
ഡനിജേനിറല  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചനിടഭാണസ.  കൂടഭാവത  പരതീക്ഷഭാ  ഭവെനനിവല
വറകക്കഭാര്ഡുകേള ഡനിജേനിവവറസസ വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  എസസ.എസസ.എല.സനി.  ബുക്കുകേളനില  കപരസ  വെലതലഭാസലാം,  മഭാതഭാ
പനിതഭാക്കളുവട  കപരനിവല  വെലതലഭാസലാം,  ജേനനത്തതീയതനി  തനിരുത്തല  തുടങ്ങനിയ
നടപടനിക്രമങ്ങള  ഓണ്വവലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനില  ആക്കുന്നതനിനുള  ആകലഭാചേനകേള
നടനവെരുന.

(സനി)  എസസ.എസസ.എല.സനി.  ബുക്കനിവല  തനിരുത്തലുകേളുമഭായനി  ബനവപടസ
ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  പനൗരഭാവെകേഭാശ  കരഖപ്രകേഭാരമുള  സമയപരനിധനിയനില
തതീര്പഭാക്കനി  നലകേഭാറുണസ.  അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലമുളവെ  (വെലകമഭായ  കരഖകേളുവട
അടനിസഭാനത്തനില) വെളവര കവെഗത്തനില തതീര്പഭാക്കനി നലകുന.

(ഡനി)  പരതീക്ഷഭാഭവെനനില  പനൗരഭാവെകേഭാശ  കരഖ  നനിലവെനിലുണസ.  പകേര്പസ
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

വവഹസ്കൂള കഭാസ്സുകേള വവഹവടകേസ  ആക്കുന്ന പദതനി

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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190  (2761) ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നസ :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വവഹസ്കൂള കഭാസ്സുകേള വവഹവടകേസ  ആക്കുന്ന പദതനിയവട  നനിലവെനിവല
സനിതനി വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേവള  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില അതനിനു സസതീകേരനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡവമന്തെഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനൗ  പദതനിക്കസ  2016-17-ല  എന്തു  തുകേ  വചേലവെഴനിച്ചു  എന്നസ
വവെളനിവപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എടസ  മുതല  പനണ്ടുവെവരയള  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിവല
നഭാലപത്തയഭായനിരലാം  കഭാസസ  മുറനികേള  വവഹവടകേസ  ആക്കുന്നതനിനുലാം  വഎ.ടനി.  ലഭാബസ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കനഭാര്ത്തസ,  തളനിപറമ്പസ  എന്നതീ  നഭാലസ  അസലാംബനി  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  വവഹവടകേസ  സ്കൂള  പദതനി  വവപലറഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതുലാം  കഭാസസ  മുറനികേള  സജ്ജമഭാക്കുന്നതുലാം  അതതസ  സ്കൂളുകേള  തവന്ന
ആയനിരനിക്കണവമന്നസ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനഭായനി  493.5  കകേഭാടനിയവട
വപ്രഭാകപഭാസലനിനസ  'കേനിഫ്ബനി'-യവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  കകേരളഭാ
ഇനഫഭാകക്ചേര് ആന്റെസ വടകകഭാളജേനി കഫഭാര് എഡബകക്കഷന (വവകേറസ) എന്ന കപരനില
വഎ.ടനി.@സ്കൂളനിവന  ഉളവപടുത്തനി  ഒരു  വസഷലല  പര്പസസ  വവെഹനിക്കനിള
(എസസ.പനി.വെനി.)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  സ്കൂളുകേള  സജ്ജമഭാക്കനിയ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളവപടുതന്നതനിനുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓണ്വവലന  സലാംവെനിധഭാനവലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  സ്കൂളുകേളനികലക്കസ  വഎ.ടനി.  ഉപകേരണങ്ങള  വെനിതരണലാം
നടതന്നതനിനസ മുമ്പസ കഭാസസ മുറനികേള സജ്ജമഭാക്കനിയതസ സലാംബനനിച പരനികശഭാധന
നടതന്നതനിനസ  വഎ.ടനി.@  സ്കൂള  കപ്രഭാജേക്ടനിവന്റെ  മഭാസര്  വടയനിനര്മഭാര്  കനരനിടസ
സ്കൂള സനര്ശനലാം നടതനണസ. വവപലറസ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മണ്ഡലങ്ങളക്കു
പരനിയഭായള  136  അസലാംബനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല സജ്ജമഭായ കഭാസ്സുകേളനികലയസ
ഉപകേരണ  വെനിതരണവലാം  മറസ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  2017  ഒകക്ടഭാബറനില
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ബനി)  വവഹവടകേസ സ്കൂള  പദതനിയനില  എട്ടുമുതല  പനണ്ടുവെവര  കഭാസ്സുകേളുള



228       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

എലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ  വെനിദലഭാലയങ്ങവളയലാം  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതുലാം  കഭാസസ  മുറനികേള
സജ്ജമഭാക്കുന്നതുലാം അതതസ സ്കൂളുകേള തവന്നയഭായനിരനിക്കണവമന്നസ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം കഭാസസ മുറനികേള സജ്ജതീകേരനിക്കുന്ന എലഭാ സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡസ
വവഹസ്കൂള,  ഹയര്വസക്കണറനി,  വവെഭാകക്കഷണല  ഹയര്  വസക്കണറനി,  സ്കൂളുകേളുലാം
പദതനിയനില ഉളവപടുന്നതഭാണസ. 

(സനി)  ഇനൗ പദതനിക്കഭായനി വവപലറസ ഇനത്തനില വഎ.ടനി.@സ്കൂളനിവന്റെ ഫണനില
നനിനലാം 8  കകേഭാടനി രൂപയലാം കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനലാം അനുവെദനിചനിട്ടുള തുകേയനിലനനിനലാം
1.21 കകേഭാടനി രൂപയലാം വചേലവെഴനിക്കഭാന അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

മക്കരപറമ്പസ ഗവെണ്വമന്റെസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനിവന മനികേവെനിവന്റെ
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറല 

191  (2762)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17-വല  ബഡ്ജേറസ  പ്രസലാംഗത്തനില  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള  മക്കരപറമ്പസ
ഗവെൺവമന്റെസ  ഹയർ  വസക്കൻഡറനി സ്കൂളനിവന മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ
കേനിറസകകേഭാ  തയഭാറഭാക്കനിയ  വപ്രഭാകപഭാസല  (ഡനി.പനി.ആർ.)  കേനിഫ്ബനിയനില
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആദലഘടത്തനില  എവന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ  ആവെനിഷരനിചസ
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  '  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'   പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനസ  'കേനിറസകകേഭാ'  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള  മക്കരപറമ്പസ
ഗവെണ്വമന്റെസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനിവന്റെ വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ  അനുമതനിക്കഭായനി
'കേനിഫ്ബനി'-ക്കസ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിയവട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ
റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ആവെശലകേത മുനനനിര്ത്തനി മുനഗണനഭാക്രമത്തനില
വെനിവെനിധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ. 
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വെനിദലഭാലയങ്ങവള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന പദതനി

192  (2763)  ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിദലഭാലയങ്ങവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന  പദതനിയനുസരനിചസ
കദവെനികുളലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല സ്കൂളുകേളനില പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഉവണങ്കേനില  എവതലഭാലാം  സ്കൂളുകേള  ആവണന്ന  വെനിവെരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലങ്കേനില  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഉടന  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
വെനിദലഭാലയങ്ങവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന  പദതനിയനുസരനിചസ  കദവെനികുളലാം
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  കുഞനിത്തണ്ണനി  ഗവെ.  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളനിവന്റെ
വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണസ.

(ബനി)  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്ന  മുറയസ   പ്രസ്തുത  പദതനിക്കസ
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി ധനസഹഭായത്തനിനുള അനുമതനിക്കഭായനി കേനിഫ്ബനി മുമ്പഭാവകേ
സമര്പനിക്കുന്നതുലാം അനുമതനി ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ  നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ
പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭാണസ.

ഹയര് വസക്കണറനി കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

193  (2764)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്വസക്കണറനി  കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച വചേയ്യുന്നതനിനസ
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെലഭാവമന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  ഹയര്വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില
ആവെശലത്തനിനസ  അദലഭാപകേ  തസനികേകേള  ഇലഭാത്തതസ  പഠനവത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന എനള കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അദലഭാപകേ  തസനികേ  ക്രനികയറസ  വചേയ്യുന്ന  ഫയലനിവന്റെ  ഇകപഭാഴവത്ത
അവെസ എന്തെഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഹയര്വസക്കണറനി  കമഖലയനില  സനിരമഭായനി  അദലഭാപകേരനിലഭാത്ത
പ്രശ്നലാം കുടനികേവളയലാം രക്ഷനിതഭാക്കവളയലാം ആശങ്കേയനിലഭാക്കുന്നതസ പരനികശഭാധനിചസ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  തസനികേ  അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  ഫയലനില  ഉടന  ഉത്തരവെസ
ഇറക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -ഡനി) ഹയര് വസക്കണറനി കമഖലയനില മുന സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിച ഹയര്
വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളക്കുലാം ബഭാച്ചുകേളക്കുലാം അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിചസ നലകേനിയനിടനിവലന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടതനിവനതടര്ന്നസ
2014-15 അദലയന വെര്ഷലാം പുതുതഭായനി അനുവെദനിച സര്ക്കഭാര് ഹയര് വസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിലുലാം ബഭാച്ചുകേളനിലുലാം 24-6-2017-വല  സ.ഉ.(വവകേ) നമ്പര് 61/17/വപഭാ.വെനി.വെ .
നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചസ  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.  എയ്ഡഡസ  ഹയര്
വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില  2014-15  അദലയന വെര്ഷലാം അനുവെദനിച പുതനിയ ഹയര്
വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ബഭാച്ചുകേളനിലുലാം  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ. 

നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര സര്ക്കഭാര് യ.പനി.എസസ.-നസ  ശതഭാബ്ദനി സഭാരകേ വകേടനിടലാം

194  (2765)  ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര സര്ക്കഭാര് യ.പനി.എസനിനസ ശതഭാബ്ദനി സഭാരകേ വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  (സനി.ഇ./ബനി.എല./പനി.എല.ഐ./
എ.എല.പനി.ലവെ/3463/15  തതീയതനി  14-3-2016)  കേത്തസ  മുഖഭാന്തെനിരലാം  വപഭാതു
വെനിദലഭലഭാസ ഡയറക്ടര്ക്കസ നലകേനിയനിട്ടുള എസനികമറനികന്മേല സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ  എന്നകത്തക്കസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുവെഭാന
കേഴനിയവമന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത എസനികമറനിനസ വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ അടനിയന്തെരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുവെഭാന  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  ആലപ്പുഴ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറക്ടകറഭാടസ ആവെശലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ  ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ  അനന്തെര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.
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ഹയര് വസക്കണറനി വെനിദലഭാലയങ്ങളനില എല.ഡനി. കഭാര്ക്കസ തസനികേ

195  (2766)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഹയര്വസക്കണറനി  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില  എല.ഡനി.
കഭാര്ക്കസ തസനികേ അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹയവസക്കണറനി വെനിദലഭാലയങ്ങളനില ഏവതലഭാലാം വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടുന്ന
അനദലഭാപകേജേതീവെനക്കഭാരഭാണസ നനിലവെനില പ്രവെ തൃത്തനിക്കുന്നതസ എന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ഹയര്വസക്കണറനി  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  ലലകബറനിയന
തസനികേ  അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില  ലലകബറനിയന  തസനികേ
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ പ്രകതലകേ മഭാനദണ്ഡലാം നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് ഹയര്വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിവല കറനിക്കല
കജേഭാലനികേള  വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  കഭാര്ക്കസ  തസനികേകേള  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ
നട പടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാവകേ ശതീ.  ശലഭാലാംകുമഭാര് മുതലകപര്
ഫയല വചേയ്ത  WP(C) No.  29618/2005,  5835/2013,  7385/2013,  7881/2013
നമ്പര്  കകേസുകേളനിവല  5-9-2013  തതീയതനിയനിവല  വപഭാതു  വെനിധനിനലഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില കലഭാവെര് ഡനിവെനിഷന കര്ക്കസ,
പഭാര്ടസ/ഫുള  വവടലാം  മതീനനിയല,  വവലകബറനിയന  കഗഡസ-4  എന്നതീ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ  17-8-2015  തതീയതനിയനിവല ജേനി.ഒ(എലാം.എസസ)  നമ്പര്  220/2015/
വപഭാ.വെനി.വെ പ്രകേഭാരലാം ഒരു സതീലാം തയഭാറഭാക്കനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ. 

(ബനി) ലഭാബസ അസനിസന്റെസ തസനികേകേള മഭാത്രകമ അനദലഭാപകേ ജേതീവെനക്കഭാരഭായനി
നനിലവെനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുനള.

(സനി)  ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാവകേ ശതീ.  ശലഭാലാംകുമഭാര് മുതലകപര്
ഫയല വചേയ്ത  WP(C) No.  29618/2005,  5835/2013,  7385/2013,  7881/2013
നമ്പര്  കകേസുകേളനിവല  5-9-2013  തതീയതനിയനിവല  വപഭാതു  വെനിധനിനലഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണസ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില കലഭാവെര് ഡനിവെനിഷന കര്ക്കസ,
വവലകബറനിയന  കഗഡസ-4  എന്നതീ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ  17-8-2015
തതീയതനിയനിവല  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  220/2015/വപഭാ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
സതീലാം തയഭാറഭാക്കനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ. 

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
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ഹയര്വസക്കണറനി പ്രനിനസനിപലമഭാരുവട സലലാംമഭാറലാം

196  (2767) ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിവല  പ്രനിനസനിപലമഭാരുവട  സലലാം
മഭാറവത്തതടർന്നസ  പല സ്കൂളുകേളനിലുലാം  രണസ  പ്രനിനസനിപലമഭാര്  തുടരുന്നതസ  വകേഭാണസ
അധലയനലാം അവെതഭാളത്തനിലഭാവണന്ന സനിതനിവെനികശഷത്തനിനു കേഭാരണവമന്തെഭാവണന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  അദലഭാപകേവരയഭാണു  ഇക്കുറനി  സലലാം  മഭാറനിയവതന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേനില  സ്കൂളുകേളനിലനനിന്നസ  സലലാംമഭാറനിയ  പ്രനിനസനിപലമഭാര്  പുതനിയ
സ്കൂളുകേളനിവലത്തനിയകപഭാള അവെനിടങ്ങളനില പ്രനിനസനിപലമഭാവര മഭാറനിയനിരുന്നനിവലന്നതുലാം
മഭാറനിവെന്ന പ്രനിനസനിപലമഭാര് ടനിബബണലനില പരഭാതനി നലകേനിവയന്നതുലാം ശരനിയഭാകണഭാ;

(സനി)  എട്ടു  വെര്ഷലാം  പ്രനിനസനിപലമഭാരഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചവെര്  ഇകപഭാള
അദലഭാപകേരഭായനി  മഭാറനിയ  സനിതനി  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  ഇതനിനസ  സര്ക്കഭാര്
കേഭാണുന്ന പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എന്തെഭാണസ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില. 127 പ്രനിനസനിപലമഭാവര സലലാം മഭാറനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പ്രനിനസനിപലമഭാരുവട  വപ്രഭാകമഭാഷന,  സലലാംമഭാറ  ഉത്തരവകേളനില
ഇപ്രകേഭാരലാം ചേനില അപഭാകേങ്ങള ഉണഭായതഭായനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.
കൂടഭാവത, ചേനില പ്രനിനസനിപലമഭാര് കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെസ വവടബബണലനില കകേസസ
ഫയല വചേയ്തതഭായലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ. ഇപ്രകേഭാരമുള അപഭാകേങ്ങള പരനിഹരനിചസ
ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഇല.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേവള പഠനിപനിക്കുന്ന അദലഭാപകേര്

197  (2768)  ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  കുടനികേവള  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനസ  എസസ.എസസ.എ.-
യവട കേതീഴനില എത്ര അദലഭാപകേര് കജേഭാലനി വചേയ്യുനണസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അദലഭാപകേരുവട  നനിയമനലാം  എപ്രകേഭാരമഭാണസ;  ഇവെരനില
13 വെര്ഷമഭായനി തഭാലഭാലനികേ അടനിസഭാനത്തനില കജേഭാലനി കനഭാക്കുന്നവെരുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  അദലഭാപകേവര  സനിരവപടുതവെഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) എസസ.എസസ.എ.-യനില 1106 റനികസഭാഴസ അദലഭാപകേര് കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില
കജേഭാലനി വചേയ്യുനണസ.  ഇതനില  795  അദലഭാപകേരുവട തസനികേയഭാണസ  കകേന്ദ്ര മഭാനവെ
വെനിഭവെകശഷനി  മനഭാലയലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുളതസ.  ബഭാക്കനിയളവെ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ പ്രകതലകേ അനുമതനികയഭാവടയഭാണസ നടത്തനിയനിട്ടുളതസ. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അദലഭാപകേരുവട  നനിയമനലാം  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുളതഭാണസ.
ഇവെരനില  13  വെര്ഷമഭായനി  തഭാത്കേഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില  കജേഭാലനി  വചേയ്തസ
വെരുന്നവെരുണസ. എന്നഭാല 13 വെര്ഷ കേഭാലയളവെസ തുടര്ചയഭായള കസവെനകേഭാലമല. 

(സനി)  കകേന്ദ്ര  മഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള/
വെലവെസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  അദലഭാപകേവര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
നനിയമനിക്കുവെഭാനഭാണസ  അനുമതനിയളതസ.   കൂടഭാവത  തഭാത്കേഭാലനികേ/കേരഭാര്  നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുളവെവര  സനിരവപടുത്തരുവതനള  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവലാം
നനിലവെനിലുണസ. 

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളക്കസ എയ്ഡഡസ
പദവെനി

198  (2769)  ശതീ  .    അനൂപസ  കജേക്കബസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലാം,  ബുദനിപരമഭായ  വവെല്ലുവെനിളനികേള കനരനിടുന്നവെരുമഭായ
കുടനികേള  പഠനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കസ  എയ്ഡഡസ  പദവെനി  നലകുന്നതനിനുളള
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില എത്ര വെനിദലഭാര്തനികേള പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളക്കഭാണസ എയ്ഡഡസ
പദവെനി നലകുന്നതസ;

(സനി) ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളക്കസ എയ്ഡഡസ പദവെനി നലകുന്നതസ സലാംബനനിചസ മുന
സര്ക്കഭാറനിവന്റെ തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ ഇത്ര കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായതനിനുളള
കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മഭാനസനികേ വവെല്ലുവെനിളനികേള കനരനിടുന്ന  100  കുടനികേളനില കൂടുതല
പഠനിക്കുന്ന 33  വസഷലല  സ്കൂളുകേളക്കസ  എയ്ഡഡസ  പദവെനി  നലകേനിവക്കഭാണസ
9-2-2016-നസ  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിരുന.  എന്നഭാല  1-1-2016  മുതല
30-4-2016  വെവരയളള  കേഭാലയളവെനില  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  പുറവപടുവെനിച  ഉത്തരവകേള  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി
പുനനഃപരനികശഭാധനിചതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇതനിനഭാവെശലമഭായ വസഷലല റൂളസസ,
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  തുടങ്ങനിയ  വെനിഷയങ്ങള  പരനികശഭാധനിചസ  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വെരനികേയഭാണസ.



234       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളുവട പഠനത്തനിനഭായനി അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

199  (2770)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളുവട പഠന പനിന്തുണയഭായനി എസസ.എസസ.എ.,
ആര്.എലാം.എസസ.എ.  എന്നതീ  കപ്രഭാജേക്ടുകേളനിലൂവട  അദലഭാപകേ  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  മുനപസ  നനിയമനിക്കവപട  അദലഭാപകേരുവട  എണ്ണത്തനില  കുറവെസ
വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങ്കേനില അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനില എത്ര അധലഭാപകേവര നനിയമനിചനിട്ടുണസ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഈ
നനിയമനങ്ങളക്കസ സസതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണസ; 1:5 അനുപഭാതത്തനില
അദലഭാപകേ  നനിയമനലാം  നടതന്നതനിനസ  നനിലവെനിലുള  തടസ്സങ്ങള  എവന്തെലഭാവമന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആര്.എലാം.എസസ.എ.  സ്കൂളുകേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം വചേയ്തനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ സ്കൂളനിലുലാം എത്ര
തുകേയവട വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ നടപനിലഭാക്കുകേവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല ആര്.എലാം.എസസ.എ. സ്കൂളനില
എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനവണനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
വചേലവെഴനിക്കുവമനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  എസസ.വഎ.ഇ.റനി.,
ഡനിജേനിറല വടകസറസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എത്ര രൂപ വചേലവെഴനിവചനലാം അതനിനുള
പണലാം കേവണത്തനിയതസ ഏതസ കപ്രഭാജേക്ടനില നനിന്നഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ, കുറവവെരുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  നനിലവെനില  എസസ.എസസ.എ.  മുകഖന  1106  റനികസഭാഴസ   അദലഭാപകേവര
കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില നനിയമനിചനിട്ടുണസ. അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളക്കസ സസതീകേരനിച
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഇവെയഭാണസ.

1. ടനി.ടനി.സനി./ബനി.എഡസ.,  വസഷലല  എഡബകക്കഷന  ഡനികപഭാമ/ഡനിഗനി
എന്നനിവെ ഉളളവെര്ക്കഭാണസ പ്രഥമ പരനിഗണന.

2. വസഷലല  എഡബകക്കഷന  ഡനികപഭാമ/ഡനിഗനി  എന്നനിവെ  ഉളളവെവര
പരനിഗണനിക്കുന.

3.  എകസപതീരനിയനസസ.
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4.  കേഭാറഗറനിക്കല വറഭാകടഷന.

5. എസസ.എസസ.എ.-യനില  ബനി.ആര്.സനി.  തലത്തനിലഭാണസ  നനിയമനങ്ങള
നടതന്നതസ.

  ആര്.എലാം.എസസ.എ.-ക്കസ  865  റനികസഭാഴസ   അദലഭാപകേവര നനിയമനിക്കുവെഭാന കകേന്ദ്ര
മഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതനില  707
അദലഭാപകേവര  നനിയമനിചനിട്ടുണസ.  കശഷനിക്കുന്ന  156  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.  അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളക്കസ
സസതീകേരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുബനലാം1* ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
സലാംസഭാനവത്ത  സ്കൂളുകേളനില  ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനികലവറ  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ
കുടനികേള  നനിലവെനിലുണസ.   ഇവെര്ക്കസ  1:5  അനുപഭാതത്തനില  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിക്കണവമങ്കേനില  അയഭായനിരത്തനികലവറ  അദലഭാപകേര്  ആവെശലമഭായനിവെരുലാം.
നനിലവെനില  865  അദലഭാപകേര്ക്കുളള  ഫണസ  മഭാത്രവമ  ആര്.എലാം.എസസ.എ. -ക്കസ
അനുവെദനിചനിട്ടുളള.

(സനി)   സലാംസഭാനവത്ത  220  ഗവെണ്വമന്റെസ  വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളക്കസ കമജേര്
റനിവപയറനിലാംഗനിനഭായനി എലാം.എചസ.ആര്.ഡനി.-യനില നനിന്നസ അനുവെദനിച മുഴവെന തുകേയലാം
ആര്.എലാം.എസസ.എ.-യനില നനിന്നസ അനുവെദനിചസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാനവത്ത 953
ഗവെണ്വമന്റെസ  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളുവട  ശഭാകതീകേരണത്തനിനസ  എലാം.എചസ.ആര്.ഡനി.-
യനില നനിന്നസ  2010-11, 2011-12 വെര്ഷങ്ങളനില അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിരുന.  ഇതനില
442  സ്കൂളുകേളുവട ശഭാകതീകേരണത്തനിനസ  (സയനസസ ലഭാബസ,  കേമ്പബടര് റൂലാം,  ആര്ടസ റൂലാം,
ലലബറനി,  അഡതീഷണല കഭാസ്സസ റൂലാം) 50%  തുകേ ആര്.എലാം.എസസ.എ.-യനില നനിന്നസ
ഈ വെര്ഷലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത 583 ഗവെണ്വമന്റെസ വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളക്കസ
കടഭായസ വലറസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  1 ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതവലാം,  214  ഗവെണ്വമന്റെസ
വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളക്കസ  കുടനിവവെളള  സനൗകേരലത്തനിനസ  50,000  രൂപ  വെതീതവലാം
ആര്.എലാം.എസസ.എ.-യനില  നനിന്നസ അനുവെദനിച്ചു.

(ഡനി) വകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിവല ആര്.എലാം.എസസ.എ. സ്കൂളഭായ
ജേനി.എചസ.എസസ. വെനമുഖത്തനിനസ സ്കൂള ഗഭാന്റെസ ഇനത്തനില 50,000 രൂപയലാം, വസലഫസ
ഡനിവഫനസനിനഭായനി  9,000  രൂപയലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.   കൂടഭാവത  ടനി  സ്കൂളനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ ആര്.എലാം.എസസ.എ.  യനില  നനിന്നസ  58.12  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണസ അനുവെദനിക്കുന്നതസ.  ഇതനില ആദല ഗഡുവെഭായനി ഇരുപതസ ലക്ഷലാം രൂപ ഈ
വെര്ഷലാം ആര്.എലാം.എസസ.എ.-യനില  നനിന്നസ അനുവെദനിചസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ഇ)  ഡനിജേനിറല വടകസറസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  SIET  മുകഖന തുകേവയഭാനലാം
വചേലവെഴനിചനിടനില.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനസ  പദതനി

200 (2771) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ് : 
ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജേഷസ : 
വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം  പഠനരതീതനിയലാം
അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലയസ  ഉയര്തന്നതനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ;

(ബനി)  എടസ  മുതല  പനണസ  വെവരയള  കഭാസ്സുകേള  ലഹവടകേസ
ആക്കുന്നതനിനുള പദതനിയവട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗത്തസ  ഇപ്രകേഭാരമുള  സമഗമഭായ  മഭാറലാം  വകേഭാണ്ടു
വെരുന്നതനിനസ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവടയലാം  വപഭാതുജേനങ്ങളുവടയലാം
അദലഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃ  സലാംഘടനകേളുവടയലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണലാം  ഉറപ്പു
വെരുത്തഭാന എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ ആദലഘടത്തനില വതരവഞടുക്കവപടനിട്ടുളള
37  സ്കൂളുകേളക്കസ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായളള  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  'കേനിഫ്ബനി'
ധനസഹഭായത്തനിനുളള  അനുമതനിയലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.  അപ്രകേഭാരലാം  പദതനി
നനിര്വ്വഹണ  നടപടനികേള  തസരനിതവപടുതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അലാംഗതീകൃത
ഏജേനസനികേളനില നനിനലാം Eol (Expression of Interest)  ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത
അടുത്ത  ഘടത്തനില  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തവപടുന്നതനിനസ
വതരവഞടുത്തനിട്ടുളള  76  സ്കൂളുകേളക്കസ   ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയലാം  ആയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  തയഭാറഭാക്കനിയ  സ്കൂളുകേളുവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കസ സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

ലഹസ്കൂള,  ഹയര്വസക്കണറനി  തലത്തനിലുളള  എലഭാ  കഭാസസ  മുറനികേളുലാം
ലഹവടകേസ കഭാസസ മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  പുതനിയ മഭാനലാം നലകുകേ
എന്ന  രണഭാമവത്ത  ഉപഘടകേത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഐറനി@സ്കൂള  മുകഖന
പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന. പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി 2016-17 അദലയന വെര്ഷലാം ആലപ്പുഴ,
പുതുക്കഭാടസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കനഭാര്ത്തസ,  തളനിപറമ്പസ  എന്നതീ  നഭാലസ  അസലാംബനി
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നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  ലഹവടകേസ  സ്കൂള  പദതനിയവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ലപലറഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  അവെ  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.
ബഭാക്കനിയളള  136  അസലാംബനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

മൂന്നഭാമവത്ത  ഉപഘടകേമഭായ  എല.പനി.,  യ.പനി.  കഭാസുകേളുവട  പ്രസകനി
വെതീവണടുക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ബജേറനില  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.   പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായളള സ്കൂള വതരവഞടുപസ നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.

50  വെര്ഷലാം, 100  വെര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കസ പ്രകതലകേ പഭാകക്കജേസ
അടനിസഭാനത്തനില ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുളള സ്കൂള വതരവഞടുപസ  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനവത്ത  140
നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി 1200 സ്കൂളുകേളനില 300 ലക്ഷലാം രൂപ വെനിനനികയഭാഗനിചസ
വവജേവെ വവവെവെനിധല ഉദലഭാനലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഏഴസ കകേഭാടനി രൂപ വെനിനനികയഭാഗനിചസ
14  ഓടനിസലാം  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
ലജേവെ ലവെവെനിധല പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിയവട ആദലഘടമഭായനി
761 സ്കൂളുകേളക്കസ 10,000 രൂപ വെതീതലാം അനുവെദനിച്ചു.

മനികേച പഠനരതീതനി ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണസ അക്കഭാദമനികേ രലാംഗത്തസ നടപനിലഭാക്കനിയ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

•  ഒനമുതല  12 വെവര  കഭാസുകേളനിവല  കുടനികേളുവട  പഠന  പ്രയഭാസങ്ങള
കേവണതന്നതനിനുകവെണനി  കബസസ  ലലന  അചതീവ്വമന്റെസ  സര്വവ്വ  നടത്തനി
പ്രയഭാസകേരമഭായ  കമഖലകേള  കേവണത്തനി  പരനിഹഭാര  കബഭാധനത്തനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി.

• നനിരന്തെര  മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം  ശകനിവപടുതന്നതനിനുലാം  ശനിശു  കകേന്ദ്രതീകൃത
വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  മുഴവെന  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം
നലകേനി.

• സൂക്ഷ്മതല  പഭാഠഭാസൂത്രണവലാം  അനുബന  സഭാമഗനികേളുലാം  ഡനിജേനിറല
വെനിഭവെങ്ങളുലാം എലഭാ കഭാസുകേളനിവലയലാം എലഭാ അദലഭാപകേര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഐറനി@സ്കൂളുമഭായനി കചേര്ന്നസ സമഗ കപഭാര്ടല ആരലാംഭനിച്ചു.

• മൂലലനനിര്ണ്ണയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  ജേനഭാധനിപതലവെലക്കരനിക്കുന്ന
തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'കചേഭാദലജേഭാലകേലാം'  എന്ന  കസഭാഫസ വവെയര്  തുടങ്ങനി  എലഭാ
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം കചേഭാദലങ്ങള അപസ കലഭാഡസ വചേയഭാനുളള സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി.
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ഇലാംഗതീഷസ  ഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിനസ  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ജേനിലകേളനിലുലാം  ജേനിലഭാതല  ഇലാംഗതീഷസ  പഠന  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങന്നതനിനുളള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

(ബനി) 8  മുതല 12  വെവര കഭാസ്സുകേളനിലുളള സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിവല
45000 കഭാസസ മുറനികേള ലഹവടകേസ  ആക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.
ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കനഭാര്ത്തസ,  തളനിപറമ്പസ  എന്നതീ  അസലാംബനി
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല  125  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജേനിലകേളനിലനനിന്നസ   വതരവഞടുത്ത  7
സര്ക്കഭാര് ലഹസ്കൂള,  ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലുമഭായനി  1445  കഭാസസ മുറനികേള
ലഹവടകേസ  കഭാസസ  മുറനികേളഭാക്കനി.  മറസ  മണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

(സനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തസ  സമഗമഭായ മഭാറലാം  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനസ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുവടയലാം വപഭാതുജേനങ്ങളുവടയലാം അദലഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്ത
സലാംഘടനകേളുവടയലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന  സസതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനി ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.  ലഹവടകേസ സ്കൂളപദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ ആവെശലമഭായ മുവന്നഭാരുക്ക
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അതഭാതസ  സ്കൂളുകേള  സജ്ജതീകേരനികക്കണതഭാവണന്നസ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.
പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹവടകേസ  ആക്കുന്നതനിനസ  കഭാസസ  മുറനികേള
സുരക്ഷനിതമഭാക്കുകേ,  ലടല  പഭാകേനിയ  തറ,  സതീലനിലാംഗസ,  വപയനിന്റെനിലാംഗസ,
ലവെദബതതീകേരണലാം,  ഉപകേരണങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള  വഷലഫസ  തുടങ്ങനിയ
സജ്ജതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന സ്കൂളുകേവള മുനഗണനഭാ ക്രമത്തനില
പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ പരനിഗണനിക്കുലാം.

2.   തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  വപഭാതുജേനങ്ങള,  അദലഭാപകേ-
രക്ഷഭാകേര്ത  സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവെയവട  സഹഭായലാം,  സ്കൂളുകേളനിവല
പനി.ഡനി.അക്കനൗണ്ടുകേളനില  വചേലവെഴനിക്കവപടഭാവതയളള  തുകേ  തുടങ്ങനിയവെ  കഭാസസ
മുറനികേള  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാവന്നതഭാവണന്നസ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.  

3.    വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായളള
മൂന്നഭാമവത്ത  പദതനിയനിന  കേതീഴനില  അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
വെനിവെനിധ തലങ്ങളനിലുളള കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.
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വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല പനി .റനി.എ. കേമ്മേനിറനികേളുവട ചുമതലകേള

201  (2772)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  പനി.  റനി.  എ.  കേമ്മേനിറനികേളുവട  ചുമതലകേള
എവന്തെലഭാവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേള  വമചവപടുത്തഭാന  പനി.  റനി.  എ.  കേമ്മേനിറനികേള  നടകത്തണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില പനി.  റനി.  എ.  കേമ്മേനിറനിക്കുള അധനികേഭാരങ്ങള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്കൂളനിവന്റെ സര്വെകതഭാന്മുഖമഭായ വെനികേസനത്തനിനഭാവെശലമഭായ ജേനകേതീയഭാടനിത്തറ
സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ  അദലഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനികേളുവട  പരമപ്രധഭാന
ചുമതല.  സ്കൂളനിവന്റെ  ഭനൗതനികേവലാം  അക്കഭാദമനികേവമഭായ  പുകരഭാഗതനി  മുനനനിര്ത്തനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആസൂത്രണലാം വചേയ്യുകേയലാം സ്കൂള അധനികൃതരുവട സഹഭായകത്തഭാവട
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം വചേയ്യുന്നതസ ഈ സമനിതനികേളഭാണസ.

(ബനി) സ്കൂളനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി ലക്ഷലമഭാക്കനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണസ അദലഭാപകേ-
രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനികേള  എന്നതനിനഭാല  സമനിതനി  ജേനറല  കബഭാഡനിയനികലഭാ
എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനിയനികലഭാ  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളലഭാലാം  പ്രവൃത്തനിപഥത്തനില  വകേഭാണ്ടുവെരഭാനുളള  ഉത്തരവെഭാദനിത്തലാം
സമനിതനിക്കുണസ.  കുടനികേളുവട  മഭാനസനികേവലാം,  ബനൗദനികേവലാം  ശഭാരതീരനികേവമഭായ
വെളര്ചയ്ക്കുകവെണനി ഫലപ്രദമഭായ അദലഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃ സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കുകേ,
സ്കൂളനിവന്റെ  സഭാമൂഹല,  സഭാലാംസഭാരനികേ,  സഭാമ്പത്തനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കഭാവെശലമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആസൂത്രണലാം  വചേയ്തസ  നടപനിലഭാക്കുകേ,  സ്കൂളനിവന്റെ  ഭനൗതനികേ
സഭാഹചേരലലാം  വമചവപടുത്തഭാനുളള  കേര്മ്മേപദതനികേള  ആവെനിഷരനിചസ  അധനികൃതരുവട
സഹഭായകത്തഭാവട  നടപഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനി  സ്കൂളനിവന്റെ  അക്കഭാദമനികേവലാം  ഭനൗതനികേവമഭായ
പുകരഭാഗതനിക്കഭാവെശലമഭായ  ഏതസ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  പനി.റനി.എ.  കേമ്മേനിറനികേളുവട
കനതൃതസത്തനില നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണസ.

(സനി)  സ്കൂളനിവന്റെ   സര്വെകതഭാന്മുഖമഭായ  പുകരഭാഗതനിക്കഭാവെശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങള
പനി.റനി.എ  ജേനറല  കബഭാഡനിയനികലഭാ  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനിയനികലഭാ  ചേര്ച  വചേയ്തസ
തതീരുമഭാനനിചസ  അവെ  നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള  അധനികേഭാരഭാവെകേഭാശങ്ങള  പനി.റനി.എ.
കേമ്മേനിറനികേളക്കുണസ.
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വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളുവട ഭനൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള

202 (2773)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വമചവപടുതന്നതനിനഭായള  വപഭാതു
വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  പടനികേയനില  ഉളവപടനിട്ടുളള  പഭാവൂര്  എചസ.എസസ.,  കുളതമ്മേല
എചസ.എസസ.എസസ.  എന്നതീ സ്കൂളുകേളനില ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച നടപടനി  എവന്തെന്നസ
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിവന്റെ  തുടര്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
ഭനൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള വമചവപടുതന്നതനിനഭായനി പരനിഗണനിചനിട്ടുളള പഭാവൂര് ഗവെ.
ലഹസ്കൂളനിവന്റെ  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കമല  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായള  ആദലഘട  ലനിസനില  കുളതമ്മേല  ഹയര്  വസക്കണറനി
സ്കൂളനിവന്റെ  കപരസ  ഉളവപടനിടനില.   ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയസ  പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ബനി)  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ
ധനസഹഭായത്തനിനഭായളള  കേനിഫ്ബനിയവട  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയകശഷലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ പദതനി നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ.

വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി നടത്തനിയ കസര്തല
പരനിശതീലനലാം

203  (2774)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല പഠന മനികേവെസ ഉയര്തന്നതനിനുലാം സഭാകങ്കേതനികേ
വെനിദലയവട  സഹഭായകത്തഭാവട  പഭാഠലപദതനി  കൂടുതല  ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി  നടത്തനിയ  കസര്തല  പരനിശതീലനത്തനില  എത്ര
അദലഭാപകേരഭാണസ പവങ്കേടുത്തനിട്ടുളതസ എന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പരനിശതീലനത്തനില പവങ്കേടുക്കഭാത്ത എത്ര അദലഭാപകേര് ഉണസ;
ജേനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ പഭാഠലപദതനി പ്രകേഭാരമുള പരനിശതീലനങ്ങളനില പവങ്കേടുക്കഭാവത
കുടനികേവള  പഠനിപനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്വക്കതനിവര  അചടക്ക  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പരനിശതീലനങ്ങളനില  (കസര്)  സനിരമഭായനി
പവങ്കേടുക്കഭാത്തവെരുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടറര്മഭാരുവട
ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം  കശഖരനിച  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  കസര്തല  പരനിശതീലനത്തനില
73132 അദലഭാപകേര് പവങ്കേടുത്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പരനിശതീലനത്തനില  24077  അദലഭാപകേര്  പവങ്കേടുക്കഭാനുളളതഭായനി
കേഭാണുന.  ജേനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കസ അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  

(സനി) ഇതുവെവര അചടക്ക നടപടനി  സസതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി) ശദയനിലവപടനിടനില.

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവല ജേതീവെനക്കഭാരുവട വപ്രഭാകബഷന

204  (2775)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിദലഭാഭലഭാസവെകുപനിവല  ജേതീവെനക്കഭാരുവട  വപ്രഭാകബഷൻ
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനസ കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര്  വപണ്ണക്കര  ഗവെണ്വമന്റെസ  യ,പനി.എസ്സനിവല  ഓഫതീസസ
അറനഡന്റെഭായ  ശതീമതനി  റസ്സതീന.  എഫസ.-വനറ  വപ്രഭാകബഷൻ  പ്രഖലഭാപനലാം
ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസസ.സനി.  വവെരനിഫനികക്കഷനുലാം,  കപഭാലതീസസ  കനിയറനസുലാം അതഭാതസ
കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിലനനിനലാം അയചനിട്ടുലാം ശതീമതനി റസ്സതീന.  എഫസ.-വനറ വപ്രഭാകബഷൻ
പ്രഖലഭാപനലാം ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവെരുവട വപ്രഭാകബഷൻ എന പ്രഖലഭാപനിക്കുവമന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര്  വപണ്ണക്കര  ഗവെണ്വമന്റെസ  യ.പനി.എസ്സനിവല  ഓഫതീസസ
അറനഡന്റെഭായ  ശതീമതനി  റസ്സതീന.  എഫസ.-വന്റെ  പനി.എസസ.സനി.  വവെരനിഫനികക്കഷന
റനികപഭാര്ടസ നഷ്ടവപടതനിനഭാലഭാണസ വപ്രഭാകബഷന പ്രഖലഭാപനലാം ലവെകുന്നതസ.

(സനി&ഡനി)  ശതീമതനി  റസ്സതീന.  എഫസ.-വന്റെ  പനി.എസസ.സനി.  വവെരനിഫനികക്കഷന
റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  പകേര്പസ  പനി.എസസ.സനി.  ജേനിലഭാ  ഓഫതീസറനിലനനിനലാം  ലഭനിചഭാലുടന
തവന്ന വപ്രഭാകബഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കലനിവന്റെ പ്രഖലഭാപനലാം നടതന്നതഭാണസ.

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണലാം

205 (2776) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസസ  കജേഭാസഫസ :
കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള  മനികേവെനിവന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  വതരവഞടുത്ത  സ്കൂളുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുള  ഭരണഭാനുമതനി
കേനിഫ്ബനിയനില നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വെനിദലഭാലയങ്ങവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനസ  ഈ
വെര്ഷലാം എവന്തെലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ ലക്ഷലമനിടുന്നതസ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്ത്തവപടുന്ന 141 സ്കൂളുകേളനില 113 സ്കൂളുകേളുവട പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിവക്കഭാണസ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  ആയതനില  ആദലഘടത്തനില  പരനിഗണനിക്കുന്ന  37  സ്കൂളുകേളുവട
പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായളള  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  അനുമതനി
കേനിഫ്ബനി മുകഖന ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പ്രസ്തുത വെനിദലഭാലയങ്ങവള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്തന്നതനിനസ
ഈ വെര്ഷലാം ലക്ഷലമനിടുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.  സ്കൂളുകേളനിവല 8 മുതല 12 വെവരയളള കഭാസസ മുറനികേള ലഹവടകേസ ആക്കുകേ.

2. ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  വമചവപടുതന്നതനിനുലാം  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുമുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.
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3.  ലലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  നവെതീകേരണ   പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ   നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേ.

4.  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവെസ  ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനസ  അദലഭാപന-അദലയന
തലങ്ങളനില  കേഭാതലഭായ  മഭാറലാം  വെരുതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
മഭാറങ്ങള  ഉളവക്കഭാണ്ടുവകേഭാണ്ടുളള  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ 

5.  ഐറനി@സ്കൂളുമഭായനി കചേര്ന്നസ സമഗ കപഭാര്ടലനില ആസൂത്രണ മഭാതൃകേകേളുലാം
ഡനിജേനിറല വെനിഭവെങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിവന്റെ ഗണനനിലവെഭാരലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി

206 (2777) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിവന്റെ  ഗണനനിലവെഭാരലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ വെനിദലഭാലയങ്ങളനില മുനകേഭാലങ്ങവള അകപക്ഷനിചസ
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  എണ്ണത്തനില  വെര്ദനവെസ  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  1-6-2011  മുതല
30-6-2017 വെവരയളള ഓകരഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെര്ഷങ്ങളനിലുലാം വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില
പ്രകവെശനലാം കനടനിയ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  കമഖല
തനിരനിചസ വെനിദലഭാഭലഭാസ ജേനിലഭാഅടനിസഭാനത്തനില ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിവന്റെ  ഗണനനിലവെഭാരലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഒകടവറ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആവെനിഷരനിചസ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു  വെരുന.  ഇതനികലയഭായനി  'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ' തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന. 

• സ്കൂള വെനിദലഭാഭലഭാസലാം ശഭാസതീയമഭായനി പുനരഭാവെനിഷരനിക്കല

• അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനിലുളള   വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ
അനുകയഭാജേലമഭായ പഠന-കബഭാധന തനങ്ങള ആവെനിഷരനിക്കല

• പ്രതീ-സ്കൂള  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വമചവപടുത്തനി  ഔപചേഭാരനികേ
വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി കുടനികേവള തയഭാറഭാക്കല

• സ്കൂള  ലലബറനികേള,  ലകബഭാറടറനികേള,  കേമ്പബടര്  ലഭാബുകേള  എന്നനിവെ
ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കല
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• കേലഭാമ്പസസ  ഒരു  പഭാഠപുസകേലാം  എന്ന  കേഭാഴ്ചപഭാടനില  ലജേവെലവെവെനിധല
ഉദലഭാനലാം സജ്ജമഭാക്കല

•  പഠന പനികന്നഭാക്കഭാവെസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ പ്രകതലകേ പരനിപഭാടനികേള

• ജേനഭാധനിപതലപരവലാം  അര്തപൂര്ണ്ണവമഭായ വെനിദലഭാഭലഭാസ രതീതനി  പരനിപഭാടനി
നടപഭാക്കല.

•  പഭാസനികേസ മുക, ലഹരനിമുക, കതീന കേലഭാമ്പസസ പരനിപഭാടനി നടപഭാക്കല.

• ഐ.സനി.റനി.  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല  പരമഭാവെധനി  പ്രകയഭാജേനവപടുത്തനി  പഠന
കബഭാധന തനങ്ങള ആവെനിഷരനിക്കല, ലഹവടകേസ കഭാസ്സസ മുറനികേള സജ്ജമഭാക്കല.

• ഓകരഭാ  സ്കൂളനിവന്റെയലാം  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  'വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെനികേസനകരഖ'
തയഭാറഭാക്കല.

• നനിലവെഭാരമുളള  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ആവെനിഷരനിച്ചു
നടപഭാക്കല.

• സമഗ  വവെബ്കപഭാര്ടലനിനഭായനി  സമഗഭാസൂത്രണകരഖ,  സൂക്ഷ്മതലഭാസൂത്രണലാം,
ഡനിജേനിറല ഉളളടക്കലാം വെനികേസനിപനിക്കല എന്നനിവെയഭാണസ അവെയനില ചേനിലതസ.

കമല  സൂചേനിപനിച  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല  തവന്ന
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  വെനിവെനിധ  ഏജേനസനികേളുവട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുകൂടനി
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആവെനിഷരനിച്ചു വെരനികേയലാം വചേയ്യുന.  

പഠന  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുളള  പഠന  രതീതനികേളനില  നൂതനതസലാം
ലകേവെരുതന്നതനിനുലാം ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
പഠന  നനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ  'വബയ്സസ  ലലന  സഡനി'  നടത്തനി
വെരുന.  ഇതനിനനുസൃതമഭായനി  പഠന  കബഭാധന  രതീതനികേള  പുനരഭാവെനിഷരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ലലബറനി, ലകബഭാറടറനികേള, സഭാര്ടസ കഭാസ്സസ റൂമുകേള എന്നനിവെ
ശകനിവപടുത്തനി പഠന കബഭാധന പ്രക്രനിയ നവെതീകേരനിചനിട്ടുണസ. ഐ.സനി.റനി. അധനിഷ്ഠനിത
പഠനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനസ   ഐ.സനി.റനി.  അധനിഷ്ഠനിത  കേണനകേള,
കപ്രഭാഗഭാമുകേള  എന്നനിവെ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  സര്ഗ്ഗപരമഭായ
കശഷനികേള  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആകരഭാഗല-കേഭായനികേ-വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  ശകനി
വപടുതന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  കഭാസ്റൂലാം  വെനിനനിമയലാം
ശകമഭാക്കുന്നതനിനസ  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  കേഭാകലഭാചേനിത  മഭാറലാം
വെരുതവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഉണസ.  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില  പ്രകവെശനലാം  കനടനിയനിട്ടുളള
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  കമഖലയനിവല  ആവകേ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  എണ്ണലാം  റവെനബ
ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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207  (2778)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത  എസസ.എസസ.എല.സനി.  പഭാസ്സഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേള
(കസറസ/CBSE/ICSE)  എത്രവയനലാം  എത്ര  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ  ഉപരനിപഠനത്തനിനസ
പസസ  2  വെനിനുലാം ഐ.ടനി.ഐ.  കപഭാലുള അനുബന കകേഭാഴ് സുകേളക്കുലാം അഡ് മനിഷന
ലഭനിച്ചുവവെനലാം  പസസ  2  വെനിവന്റെ  എത്ര  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനവവെനലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ  പസസ  2  പരതീക്ഷവയഴതനി  പഭാസ്സഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേള
(കസറസ/CBSC/ISE  ഉളവപവട  ഇനലാം  തനിരനിചസ)  എത്ര;ഇവെരനില  വെനിവെനിധ
കകേഭാഴ് സുകേളക്കഭായനി  ഉപരനിപഠനത്തനിനസ  അഡ് മനിഷന  ലഭനിചവെവര  സലാംബനനിച
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസസ  2 കേഴനിഞവെര്ക്കസ ഡനിഗനി അഡ് മനിഷനസ സലാംസഭാനവത്ത വെനിവെനിധ
കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി  എത്ര  സതീറ്റുകേള  ഉവണനലാം  (ഐച് ഛനികേ  വെനിഷയലാം  തരലാം
തനിരനിചസ)  ഇതനില എത്ര കപര്ക്കസ  നഭാളനിതുവെവര അ ഡ് മനിഷന ലഭനിച്ചു എനലാം എത്ര
സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനവയനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 മഭാര്ചനില 4,49,648 വെനിദലഭാര്തനികേള എസസ.എസസ.എല.സനി.-യലാം,
72,166  കപര് സനി.ബനി.എസസ.ഇ.-യലാം,  7,264  കപര് ഐ.സനി.എസസ.ഇ.  പരതീക്ഷയലാം
പഭാസ്സഭായനിട്ടുണസ.

ഹയര്  വസക്കണറനി  പ്രകവെശനലാം  സലാംബനനിച  വെനിവെരലാം  കശഖരനിച്ചുവെരുന.
27,715 കപര്ക്കസ  വെനി.എചസ.എസസ.ഇ-ല  ഒന്നഭാലാം  വെര്ഷ  പ്രകവെശനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ.
5,285 സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണസ.

2017  വെര്ഷത്തനില  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിവല  നഭാഷണല  കേനൗണ്സനില  കഫഭാര്

വവെഭാകക്കഷണല  വടയനിനനിലാംഗസ  (എന.സനി.വെനി.റനി.)  അഫനിലനികയറഡസ  കടഡുകേളനിവല

അഡനിഷന  കകഭാസനിലാംഗസ  തതീയതനിയഭായനി  ഡയറക്ടര്  ജേനറല  ഓഫസ  വടയനിനനിലാംഗസ

(ഡനി.ജേനി.റനി.)  നനിശയനിചനിട്ടുളളതസ  15-8-2017  ആണസ.  ടനി  കടഡുകേളനിവല

അഡനിഷന നടപടനികേള  (MIS Portal-വല  entry തുടങ്ങനിയവെ)  അവെസഭാനനിക്കുന്നതസ

31-8-2017-നഭാണസ.  കൂടഭാവത ഗവെണ്വമന്റെസ ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില നനിലവെനിലുളള കസറസ
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കേനൗണ്സനില കഫഭാര് വവെഭാകക്കഷണല വടയനിനനിലാംഗസ  (എസസ.സനി.വെനി.റനി.) കടഡുകേളനിവല

അഡനിഷന  കകഭാസനിലാംഗസ  തതീയതനിയഭായനി  നനിലവെനില  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതസ

31-8-2017-നഭാണസ.  ആയതനിനഭാല  കമല  പരഭാമര്ശനിച  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായ

കശഷലാം മഭാത്രകമ എസസ.എസസ.എല.സനി. പഭാസ്സഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളനില എത്ര കപര്ക്കസ

ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില അഡനിഷന ലഭനിച്ചു എന്ന വെനിവെരലാം ലഭലമഭാവകേയള.

വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുളള  ഗവെണ്വമന്റെസ,  ലപ്രവെറസ,  എസസ.സനി.ഡനി.ഡനി.,

എസസ.ടനി.ഡനി.ഡനി.,  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില 2016  വെര്ഷലാം ആവകേ 24,259  കുടനികേളക്കസ

പ്രകവെശനലാം നലകേനിയനിരുന.

12,438  കപര്  വെനിവെനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളനിലഭായനി  2017-18  അധലയന  വെര്ഷലാം

കപഭാളനിവടകനികേസ കകേഭാകളജുകേളനില 11-8-2017 വെവര പ്രകവെശനലാം കനടനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഹയര്  വസക്കണറനി  പഭാസ്സഭായവെരുവട  വെനിവെരലാം  കശഖരനിച്ചുവെരുന.

23,983  വെനിദലഭാര്തനികേള  വെനി.എചസ.എസസ.ഇ.  പരതീക്ഷ  പഭാസ്സഭായനിട്ടുണസ.

സനി.ബനി.എസസ.ഇ.-യനില  33,334  കപരുലാം,  ഐ.എസസ.സനി.-യനില  2,167  കപരുലാം

പരതീക്ഷവയഴതനി പഭാസ്സഭായനിട്ടുണസ.

(സനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു വെരുന.

8 മുതല 12 വെവരയളള കഭാസ്സുകേള ഡനിജേനിറല കഭാസസ റൂമുകേളഭാക്കുന്ന പദതനി

208 (2779)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  8  മുതല 12

വെവരയള  കഭാസുകേള  ഡനിജേനിറല  കഭാസസ  റൂമുകേള  ആക്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച

പദതനിയവട നനിലവെനിവല അവെസ എന്തെഭാവണന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനില  ഏവതഭാവക്ക

വെനിദലഭാലയങ്ങളനില  സഭാര്ടസ  കഭാസസ  അനുവെദനിചനിട്ടുവണനലാം  മറ്റുളള  സ്കൂളുകേളനില

എന്നകത്തക്കസ സഭാപനിക്കഭാനഭാകുവമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  ഏതഭാനുലാം  സ്കൂളുകേള  കമഭാഡല

സ്കൂളുകേളഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന  നനിശയനിചതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനയഭാര്  ഡഭാലാം  സ്കൂളനിവന

കമഭാഡല  സ്കൂളഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനിയഭാണസ

സസതീകേരനിചവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എട്ടുമുതല  പനണ്ടുവെവരയളള  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിവല
നഭാല്പത്തയഭായനിരലാം  കഭാസസ  മുറനികേള  ലഹവടകേസ  ആക്കുന്നതനിനുലാം  ഐ.ടനി.ലഭാബസ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനി   ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ. ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടസ,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കനഭാര്ത്തസ,  തളനിപറമ്പസ  എന്നതീ  നഭാലസ  അസലാംബനി  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിവല  സ്കൂളുകേളനില  ലഹവടകേസ  സ്കൂള  പദതനി  ലപലറഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതുലാം  കഭാസസ  മുറനികേള  സജ്ജമഭാക്കുന്നതുലാം  അതതസ  സ്കൂളുകേള
തവന്നയഭായനിരനിക്കണവമന്നസ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനഭായനി 493.5 കകേഭാടനി രൂപയവട
വപ്രഭാകപഭാസലനിനസ  'കേനിഫ്ബനി'-യവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  കകേരളഭാ
ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  &  വടകകഭാളജേനി  കഫഭാര് എഡബകക്കഷന  (ലകേറസ)  എന്ന കപരനില
ഐടനി@സ്കൂളനിവന  ഉളവപടുത്തനി  ഒരു  വസഷലല  പര്പസസ  വവെഹനിക്കനിള
(എസസ.പനി.വെനി.)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   സ്കൂളുകേള  സജ്ജമഭാക്കനിയ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളവപടുതന്നതനിനുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനവലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  സ്കൂളനികലക്കസ ഐ.ടനി.  ഉപകേരണ വെനിതരണലാം നടതന്നതനിനസ
മുനപസ കഭാസസ മുറനികേള സജ്ജമഭാക്കനിയതസ സലാംബനനിച പരനികശഭാധന നടതന്നതനിനസ
ഐടനി@സ്കൂള  കപ്രഭാജേക്ടനിവന്റെ  മഭാസര്  വടയനിനര്മഭാര്  കനരനിടസ  സ്കൂള  സനര്ശനലാം
നടതനണസ. ലപലറസ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മണ്ഡലങ്ങളക്കുപരനിയഭായളള 136
അസലാംബനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല   സജ്ജമഭായ  കഭാസ്സുകേളനികലക്കസ  ഉപകേരണ
വെനിതരണവലാം മറസ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം 2017 ഒകക്ടഭാബറനില ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ.   

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  എട്ടുമുതല  പനണ്ടുവെവര  കഭാസ്സുകേളുളള  എലഭാ
സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിലുലാം പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഓകരഭാ സ്കൂളനിവന്റെയലാം പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട ലഹവടകേസ സ്കൂള പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതുലാം  കഭാസസ  മുറനികേള
സജ്ജമഭാക്കുന്നതുലാം അതതസ സ്കൂളുകേള തവന്നയഭായനിരനിക്കണവമന്നസ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.
സ്കൂളുകേളനില  ഒരുക്കനിയ  സനൗകേരലങ്ങളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം  ഉളവപടുതന്നതനിനസ
ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   സ്കൂളതല സര്വവ്വയലാം  ഐ.ടനി.
ഓഡനിറ്റുലാം  നടത്തനിയഭാണസ  തുടര്പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതസ.  കഭാസസ  മുറനികേള
സജ്ജമഭാകുന്ന മുറയസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ.

(സനി)  വനയഭാര്  ഡഭാലാം  സ്കൂളനിവന  കമഭാഡല  സ്കൂളഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി
നനിലവെനില നടപടനികേവളഭാനലാംതവന്ന സസതീകേരനിചനിടനില.
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എസസ.എസസ.എല.സനി. പരതീക്ഷയനില ഉപരനിപഠനത്തനിനസ കയഭാഗലത
കനടനിയ വെനിദലഭാര്തനികേള

209 (2780) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017  മഭാര്ചസ  മഭാസലാം  നടത്തനിയ  എസസ.എസസ.എൽ.സനി.  പരതീക്ഷയനില
എത്ര  വെനിദലഭാര്തനികേള  ഉപരനിപഠനത്തനിനുളള  കയഭാഗലത  കനടുകേയണഭായനി;
വെനിശദഭാലാംശലാം ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസസ  വെണ്  പ്രകവെശനത്തനിനുളള  അവെസഭാനഘട  അകലഭാടസവമനസ
കേഴനിഞകപഭാള  എത്ര  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ  പ്രകവെശനലാം  ലഭനിയ്ക്കുകേയണഭായനി;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉപരനിപഠനത്തനിനസ  കയഭാഗലരഭായവെരുലാം  എന്നഭാൽ  പസസ  വെണ്ണനിനസ
പ്രകവെശനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തവെരുമഭായനി  നനിരവെധനി  വെനിദലഭാര്തനികേള  ഉളളകപഭാള
സലാംസഭാനത്തസ  പസസ  വെണ്ണനിനസ  വെനിവെനിധ  കകേഭാമ്പനികനഷനുകേളനില  സതീറ്റുകേള
വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചസ  മഭാസലാം  നടത്തനിയ  എസസ.എസസ.എല.സനി.  പരതീക്ഷയനില
4,49,648 കപര് ഉപരനിപഠനത്തനിനസ കയഭാഗലത കനടുകേയണഭായനി.

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 38470

വകേഭാലലാം 33268

പത്തനലാംതനിട 11927

ആലപ്പുഴ 25009

കകേഭാടയലാം 21714

ഇടുക്കനി 12920

എറണഭാകുളലാം 35661

തൃശൂര് 37808

പഭാലക്കഭാടസ 41359

മലപ്പുറലാം 79196
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കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 45862

വെയനഭാടസ 11769

കേണ്ണൂര് 35270

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 19415

(ബനി)  പസസ  വെണ്  പ്രകവെശനത്തനിനസ  ഹയര്  വസക്കണറനിയനില  16-8-2017
വെവരയള  അകലഭാടസവമനകേള  കേഴനിഞകപഭാള  3,78,282  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ
പ്രകവെശനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ. അവെസഭാനഘട അഡനിഷന നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
വവെഭാകക്കഷണല  ഹയര്  വസക്കണറനിയനില  27,715  കപര്ക്കസ  ഒന്നഭാലാം  വെര്ഷ
പ്രകവെശനലാം ലഭനിച്ചു.

(സനി) 2017-18 വെര്ഷവത്ത പസസ വെണ് പ്രകവെശന നടപടനിയവട  തുടക്കത്തനില
തവന്ന  20%  മഭാര്ജേനിനല  വെര്ദനവെസ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ  കമഖലയനില
അനുവെദനിചനിരുന.  ഇതനിനുപുറകമ അടനിസഭാന സനൗകേരലമുളള  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ
സ്കൂളുകേള  ആവെശലവപടുന്നപക്ഷലാം  10%  മഭാര്ജേനിനല  വെര്ദനവലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.
10%  മഭാര്ജേനിനല  വെര്ദനവെനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  2940  അധനികേ  സതീറ്റുകേള  വെനിവെനിധ
കകേഭാമ്പനികനഷനുകേളനിലഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണസ.

കേഭാന്തെളര് ഐ .എചസ.ആര്.ഡനി. കകേഭാകളജേസ

210  (2781)  ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കേഭാന്തെളര് ഐ.എചസ.ആര്.ഡനി.
കകേഭാകളജേനിനസ സര്ക്കഭാര് ആവകേ അനുവെദനിചനിട്ടുള തുകേ എത്രയഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  എന്തെനിവനലഭാലാം  കവെണനിയഭാവണനള  വെനിവെരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കേഭാന്തെളളര്  ഐ.എചസ.ആര്.ഡനി.
കകേഭാകളജേനിനസ സര്ക്കഭാര് 65,88,522 രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  തുകേ  വെനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിച  വെനിശദവെനിവെരലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണസ.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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ഉന്നതവെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലുണഭായ ദുരവെസ പരനിഹരനിക്കല

211 (2782) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   എന  .   വെനിജേയന പനിള :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉയര്ന്ന പ്രതനിഫലമുളള വതഭാഴനില കനടുകേ എന്നതു മഭാത്രമഭാണസ  ഉന്നത
വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിവന്റെ  ലക്ഷലവമന്ന  വെനിലയനിരുത്തൽ  ഈ  കമഖലയനിലുണഭാക്കനിയ
ദുരവെസ  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഏതു  വെനിധത്തനിലുള  ഇടവപടലഭാണസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  ബനിരുദധഭാരനികേളക്കസ  കയഭാഗലതയസ  അനുസൃതമഭായ
വതഭാഴനികലഭാ  പ്രതനിഫലകമഭാ  ലഭനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ  പരനിണതഫലമഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ
സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  കകേഭാകളജുകേളനില  പകുതനികയഭാളലാം  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞ
കേനിടക്കുകേയലാം അകത സമയലാം ഉയര്ന്ന മഭാര്ക്കസ കനടനിയ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുകപഭാലുലാം
ശഭാസ  മഭാനവെനികേ  ബനിരുദ  വെനിഷയങ്ങളനില  സതീറ്റു  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുന്ന
സഭാഹചേരലലാം തനിരുതന്നതനിനസ എങ്ങവന സഭാധലമഭാകുലാം;

(സനി)  ഇനൗ  സഭാഹചേരലത്തനില  ഇരുപകതഭാളലാം  സസകേഭാരല  സസഭാശയ
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  കകേഭാകളജുകേളക്കസ  സനിര  അഫനിലനികയഷന  നലകേഭാന
സഭാകങ്കേതനികേശഭാസ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  അധനികൃതര്  നതീക്കലാം  നടതനവവെന്ന
വെഭാര്ത്തയവട നനിജേസനിതനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉയര്ന്ന  പ്രതനിഫലലാം  എന്നതനിലുപരനി  സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതയലാം
വതഭാഴനില  ലനപുണലവമുളള  എഞനിനതീയര്മഭാവര  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ഉതകുലാംവെനിധമുളള
പഠനക്രമങ്ങളക്കുലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭാണസ  ശഭാസ  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനില  നനിലവെനില  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനിവെരുന്നതസ.  അക്കഭാഡമനികേസ
മനികേവെനികനഭാവടഭാപലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേതയസ  ഊന്നല  നലകേനിയനിട്ടുളള  ഇത്തരലാം  പഠന
സമ്പ്രദഭായലാം  കേഴനിവറ  യവെസമൂഹവത്ത  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ഉപകേരനിക്കുലാം.  കൂടഭാവത
സലാംസഭാനവത്ത സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേകളയലാം ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങകളയലാം
മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുളള പദതനികേള ആവെനിഷരനിചസ നടപനിലഭാക്കനി
വെരുനണസ.
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(ബനി)  അനഭാകേര്ഷകേമഭായ  ചേനില  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ  വപഭാതുവവെ  സതീറ്റുകേള
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന  പ്രവെണത  നനിലവെനിലുണസ.  അത്തരലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനി
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ തഭാലപരലമുളള മറസ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള സനൗകേരലലാം
സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ചേനില  സഭാപനങ്ങള  ഈ  സനൗകേരലലാം  ഉപയകമഭാക്കനി
പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  സനിരലാം  അഫനിലനികയഷന  അവലങ്കേനില  സസയലാംഭരണകശഷനിയളള
കകേഭാകളജുകേവള  മഭാത്രകമ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഏജേനസനികേള  ധനസഹഭായത്തനിനസ
പരനിഗണനിക്കുകേയളള. സലാംസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളടക്കമുളളവെയസ സനിരലാം
അഫനിലനികയഷന ഉണഭായഭാല മഭാത്രകമ യ.ജേനി.സനി.  മുതലഭായ വെകുപ്പുകേളുവട വെനിവെനിധ
പദതനികേളക്കസ  അകപക്ഷനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയകേയളള.  അതനിനഭാലത്തവന്ന  NBA
Accreditation ഉളള കകേഭാകളജുകേളക്കസ 5 വെര്ഷകത്തയ്ക്കുളള സനിരലാം അഫനിലനികയഷന
നലകുന്നതനിനുളള  നടപടനി   എ.പനി.വജേ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  ശഭാസ  സഭാകങ്കേതനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ദനിവെസ കവെതന /കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില കജേഭാലനി വചേയ്യുന്ന അസനിസന്റെസ
വപ്രഭാഫസര്മഭാരുവട കവെതനലാം

212  (2783)  ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ആര്ട്സസ  &  സയനസസ  കകേഭാകളജുകേളനില  ദനിവെസ
കവെതന /കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില കജേഭാലനി വചേയ്യുന്ന അസനിസന്റെസ വപ്രഭാഫസര്മഭാര്ക്കസ
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന  ദനിവെസ  കവെതനവലാം  പരമഭാവെധനി  മഭാസ  കവെതനവലാം
എത്രയഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില കജേഭാലനി വചേയ്യുന്ന അസനിസന്റെസ വപ്രഭാഫസര്മഭാര്ക്കസ  ഇതസ
സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനില പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്ന കവെതനലാം ലഭലമഭാകുന്നനിലഭാ
വയന്ന വെനിവെരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില ഇതനികന്മേല സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എവന്തെലഭാവമന്നസ  വെലകേതമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ആര്ട്സസ  &  സയനസസ  കകേഭാകളജുകേളനില  ദനിവെസ
കവെതന/കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  നനിയമനിതരഭായനി  ദനിവെസ  കവെതനകമഭാ  മഭാസ
കവെതനകമഭാ  ലഭനിക്കുന്ന  അസനിസന്റെസ  വപ്രഭാഫസര്മഭാര്  ആരുലാം  തവന്ന
കസവെനമനുഷ്ഠനിക്കുന്നനില.  മണനിക്കൂര്  നനിരക്കനില  കവെതനലാം  നലകുന്ന  ഗസസ
അദലഭാപകേവരയഭാണസ ടനി കകേഭാകളജുകേളനില നനിയമനിക്കുന്നതസ.



252       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

(ബനി)  ദനിവെസ കവെതന/കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില കസവെനമനുഷ്ഠനിക്കുന്നവെരുവട
പരനിഷരനിച  ശമ്പളലാം  മണനിക്കൂര്  നനിരക്കനില  കവെതനലാം  ലഭനിക്കുന്നവെര്ക്കസ  നലകേഭാന
സഭാധനിക്കനില.  8-3-2017  തതീയതനിയനിവല  ജേനി.ഒ.  (പനി)  32/17/ധന നമ്പര് ഉത്തരവെസ
പ്രകേഭാരലാം വെര്ദനിപനിച ദനിവെസകവെതന നനിരക്കസ ഫുളലടലാം കജേഭാലനി വചേയ്യുന്നവെര്ക്കഭാണസ
ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളളവതന്നതനിനഭാല  ഫുളലടലാം  കജേഭാലനി  വചേയ്യുന്നവെരുവട  കജേഭാലനി
ഭഭാരവമഭായനി  തഭാരതമലലാം  വചേയ്തസ   കജേഭാലനി  സമയലാം  കുറവളള  ഗസസ  അദലഭാപകേര്ക്കസ
അതനിനസ  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കവെതനലാം  നല്കുന്നതസ  സലാംബനനിച  വപ്രഭാകപഭാസല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചസ വെരനികേയഭാണസ.

പുതനിയ സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലാം

213  (2784)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ പുതനിയ സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലാം സസഭാശയ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
അനുവെദനികക്കണതനിവലന്നസ സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ഈ  തതീരുമഭാനത്തനിനസ  വെനിരുദമഭായനി  25-5-2016-നസ  കശഷലാം  എത്ര
പുതനിയ സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം സസഭാശയ കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം അനുമതനി നലകേനി;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) 13 പുതനിയ സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളക്കസ കകേഭാഴനികക്കഭാടസ സര്വ്വകേലഭാശഭാല
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില സര്വ്വകേലഭാശഭാലയവട ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  22-8-2016-വല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  178/2016/ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തസ  പുതനിയ  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതസ
സലാംബനനിചസ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറവപടുവെനിചനിരുന.   അതുപ്രകേഭാരലാം  പുതനിയ
സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലാം എയ്ഡഡസ കകേഭാകളജുകേളനില പുതനിയ സസഭാശയ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
അനുവെദനികക്കണതനിവലന്നസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  എന.ഒ.സനി.  ബഭാധകേമഭാകക്കണതനിവലന്ന  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവകേളുവട അടനിസഭാനത്തനില 26 കകേഭാഴ്സുകേളുലാം 7 കകേഭാകളജുകേളുലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) 7  പുതനിയ സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളക്കസ കകേഭാഴനികക്കഭാടസ സര്വ്വകേലഭാശഭാല
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ. ആയതനിവന്റെ ഉത്തരവകേള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണസ.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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കവെങ്ങര മണ്ഡലത്തനില സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജേസ

214  (2785)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തസ  കവെങ്ങര മണ്ഡലത്തനില അനുവെദനിച
സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുള കകേഭാകളജേസ ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവെനില  കകേഭാകളജേസ  അനുവെദനിച  ഏവതലഭാലാം
സലങ്ങളനിലഭാണസ  അവെ  സഭാപനിക്കഭാനുള  സലലാം  സര്ക്കഭാരനിനസ  ലഭലമഭാക്കഭാത്ത
വതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കവെങ്ങര  മണ്ഡലത്തനില  അനുവെദനിച  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡസ  കകേഭാകളജേസ
2013-14 വെര്ഷലാം പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  അനുവെദനിച  കകേഭാകളജുകേളനില
വകേടനിടങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇനനിയലാം  ഭൂമനി  ലഭനിക്കഭാത്തവെ സലാംബനനിച്ചുളള
വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതഭാണസ.

സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജേസ  ലലബറനികേളനില ഇ-വെഭായന സനൗകേരലലാം
ഏര്വപടുതന്നതനിനസ  നടപടനി

215  (2786)  ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഏവതലഭാലാം  സർക്കഭാർ  കകേഭാകളജുകേളനിൽ  ഇ-വെഭായന
സനൗകേരലമുള ലലബറനികേൾ പ്രവെര്ത്തനിക്കുന എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  സർക്കഭാർ  കകേഭാകളജേസ  ലലബറനികേളനിലുലാം  ഇ-വെഭായന സനൗകേരലലാം
ഏർവപടുതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) എലഭാ സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗസ കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ഇ-വെഭായന
സനൗകേരലമുളള ലലബറനികേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. എന്നഭാല സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിവടകനികേസ
കകേഭാകളജുകേളനിവല  നനിലവെനിവല  ലലബറനികേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്ന  പ്രക്രനിയ
നടനവെരുന.  54  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സസ  &  സയനസസ  കകേഭാകളജുകേളനിവല
ലലബറനികേളുവടയലാം  ലകബഭാറടറനികേളുവടയലാം  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  4-4-2017-വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  670/2017/ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം ഗതീന ബുക്കനില ഉളവപടുത്തനി
700 ലക്ഷലാം രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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ബണ്ണന കകേഭാകളജേസ  മഭാഗസനിനനിവല പരഭാമര്ശങ്ങള

216 (2787) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  സര്ക്കഭാര്  ബണ്ണന  കകേഭാകളജേനിവന്റെ  മഭാഗസനിനനില  കദശതീയ
ഗഭാനവത്തയലാം കദശതീയ പതഭാകേവയയലാം അവെകഹളനിക്കുന്ന പരഭാമര്ശങ്ങള ഉളതഭായനി
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനില  അകനസഷണലാം  നടത്തനികയഭാവയനലാം
കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര എന്തെസ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവവെനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  തലകശ്ശേരനി  ബണ്ണന  കകേഭാകളജേനിവന്റെ  2015-16  വെര്ഷവത്ത  കകേഭാകളജേസ
മഭാഗസനിവന്റെ ഉളളടക്കവമഭായനി ബനവപടസ കേലഭാമ്പസനിവല ഒരു വെനിദലഭാര്തനി സലാംഘടന
നലകേനിയ  പരഭാതനിയനിനകമല  14-6-2017-നസ  കചേര്ന്ന  കകേഭാകളജേസ  കേനൗണ്സനില
കയഭാഗലാം പ്രസ്തുത വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം,  മഭാഗസനിനനില കദശതീയ പതഭാകേവയ
നനിനനിക്കുകേയലാം  കദശവെനിരുദമഭായ  ചേനിത്രതീകേരണങ്ങള  ഉവണനമുളള  പരഭാതനിയനില
പ്രഥമ  ദൃഷ്ടലഭാ  കേഴമ്പനിവലന്നസ  വെനിലയനിരുതകേയലാം  വചേയ്തു.  തുടര്ന്നസ  പരഭാതനിക്കഭാര്
പ്രകതലകേ  ആകക്ഷപലാം  ഉന്നയനിച  രണസ  കപജുകേള  വെതീണ്ടുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
കപജുകേള വതറനിദഭാരണയണഭാക്കനിയതനിനഭാലുലാം  വെനിവെഭാദങ്ങളക്കസ  കേഭാരണമഭായതനിനഭാലുലാം
അവെ പനിനവെലനിക്കുവെഭാന  14-6-2017-വല കേനൗണ്സനില കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
വചേയ്തു.  16-6-2017-നസ  കചേര്ന്ന  കകേഭാകളജേസ  കേനൗണ്സനില  കയഭാഗലാം  മഭാഗസനിന
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പനിനവെലനിക്കണവമന്ന  ഒരു  വെനിദലഭാര്തനി  സലാംഘടനയവട  ആവെശലലാം
പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നസ  മഭാഗസനിന  വെനിതരണലാം  നനിര്ത്തനിവെയഭാനുലാം  മഭാഗസനിന
തനിരനിവചടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

ഓകടഭാണമസസ കകേഭാകളജുകേള

217  (2788)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  ഓകടഭാണമസസ
കകേഭാകളജുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഉവണങ്കേനില എത്രയഭാവണനലാം ഏവതലഭാമഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി സസയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേള അനുവെദനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജേസ   -  1

എയ്ഡഡസ കകേഭാകളജേസ  -18

പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളുവട കപരുകേള അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  കൂടുതല സസയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേള അനുവെദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.

കുളത്തൂര് ഗവെണ്വമന്റെസ കകേഭാകളജേനിനസ  സലലാം ഏവറടുക്കല

218  (2789)  ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  കുളത്തൂര്  ഗവെണ്വമന്റെസ

കകേഭാകളജേനിനസ കുളത്തൂര് സ്കൂളനിവന്റെ സലലാം ഏവറടുക്കലുമഭായനി ബനവപടസ കേനിറസകകേഭാവയ

ചുമതലവപടുത്തനിയ ഡനി. പനി. ആര്. ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഡനി. പനി. ആര്. ലഭനിചഭാല കകേഭാകളജേനിനു ആവെശലമഭായ സലലാം നലകേഭാന

കേഴനിയകമഭാ; ഇതനിനു എത്ര മഭാസലാം കവെണനി വെരുലാം;

(സനി)  ഡനി.  പനി.  ആര്.  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  പുതനിയ  വകേടനിടത്തനിനസ  ഫണസ

അനുവെദനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേനിറസകകേഭാവയ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളള  48  സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സസ  &

സയനസസ  കകേഭാകളജുകേളുവട  ലനിസനില  വനയഭാറനിനകേര  കുളത്തൂര്  ഗവെ.  കകേഭാകളജേസ

ഉളവപടനിടനില.  എന്നഭാല കുളത്തൂര് വവെഭാകക്കഷണല ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനിവന്റെ

മഭാസര് പഭാനുലാം ഡനി.പനി.ആറുലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  കേനിറസകകേഭാ സസതീകേരനിച്ചു

വെരുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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കകേഭാകളജുകേളനില കൂടുതല കകേഭാഴ്സുകേള

219  (2790)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനികലഭാ  എയ്ഡഡസ  കമഖലയനികലഭാ
കകേഭാകളജുകേളനിലഭാത്ത  മണ്ഡലങ്ങളനില  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേള
അനുവെദനിചനിരുനകവെഭാ; ഇതസ എവെനിവടവയലഭാമഭായനിരുന;

(ബനി) ഇതനില സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജേസ തുടങ്ങഭാത്ത മണ്ഡലങ്ങള ഏവതലഭാമഭാണസ;
തുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാനുള കേഭാരണവമന്തെഭാണസ;

(സനി) എവെനിവടവയലഭാലാം ഇതനിനഭായനി സലലാം വെനിട്ടുകേനിടനിയനിട്ടുണസ;

(ഡനി)  സലലാം  വെനിട്ടുകേനിട്ടുകേയലാം  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുവട  ആസനി  വെനികേസന
പദതനിയനില വകേടനിടലാം പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം വചേയ്ത കകേഭാകളജുകേളക്കസ കൂടുതല
കകേഭാഴ്സുകേള തുടങന്നതനിനുലാം അതനിനഭാവെശലമഭായ വകേടനിടലാം പണനിയന്നതനിനുലാം സർക്കഭാർ
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുവെദനിചനിരുന.  കകേഭാകളജുകേള  അനുവെദനിച  സലങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

1.  വനയഭാറനിനകേര

2.  മലയനിനകേതീഴസ

3.  ഇലന്തൂര്

4.  കചേലക്കര

5.  ഒല്ലൂര്

6.  തൃത്തഭാല

7.  അടപഭാടനി

8.  പത്തനിരനിപഭാല

9.   തഭാനൂര്

10.  മങ്കേട

11.  വകേഭാകണഭാടനി

12.  തവെനൂര്
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13.  ബഭാലുകശ്ശേരനി

14.  വകേഭാടുവെളളനി

15.  നഭാദഭാപുരലാം

16.  കുനമലാംഗലലാം

17.  വചേഭാകനി

18.  വപരനികങ്ങഭാലാം

19.  ഉദുമ

20. കേരുനഭാഗപളളനി

21. മലപ്പുറലാം (വമണ്സസ)

22. തൃശ്ശൂര് (SRV മബസനികേസ.)

(ബനി)  നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില അനുവെദനിച ഗവെണ്വമന്റെസ ആര്ട്സസ
& സയനസസ കകേഭാകളജേസ, തൃശൂര് SRV കകേഭാകളജേസ ഓഫസ മബസനികേസ & വപര്കഫഭാര്മനിലാംഗസ
ആര്ട്സസ എന്നനിവെ ഭരണപരമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല ആരലാംഭനിചനിടനില.

(സനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു നലകുന്നതഭാണസ.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സസ ആന്റെസ സയനസസ കകേഭാകളജുകേളനിവല അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള

220 (2791)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജേയദഭാസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസന്തെമഭായനി വകേടനിടങ്ങളുലാം അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങളുമനിലഭാത്ത സര്ക്കഭാര്
ആർട്സസ  ആന്റെസ  സയനസസ  കകേഭാകളജുകേളനിൽ  അടനിസഭാനസനൗകേരലങ്ങള
വമചവപടുതന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  വകേടനിടങ്ങളുലാം  ലഭാബുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ
സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേള  സലാംസഭാനത്തനി
നകേത്തസ പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  വമചവപടുതന്നതനില  ബനവപട
ഉകദലഭാഗസരഭാണസ  വെതീഴ്ചവെരുത്തനിയനിട്ടുളളവതങ്കുനില  അവെര്വക്കതനിവര  വെകുപ്പുതല
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസന്തെമഭായനി  വകേടനിടങ്ങളുലാം  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങളുമനിലഭാത്ത
സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സസ  &  സയനസസ  കകേഭാകളജുകേളനില  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള
വമചവപടുതന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  വകേടനിടങ്ങളുലാം  ലഭാബുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള
വപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണസ.  കൂടഭാവത
'കേനിഫ്ബനി'  മുകഖന  48  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനസ പദതനികേള വെനിഭഭാവെന വചേയ്തുവെരുന.

(ബനി) കവെണത്ര അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്ത 22 സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സസ &
സയനസസ കകേഭാകളജുകേള സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ.  ആയതനിവന്റെ
വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി) ശദയനിലവപടനിടനില.

ഗവെണ്വമന്റെസ കകേഭാകളജുകേളുവട ഭനൗതനികേ സനൗകേരലലാം
വമചവപടുതന്നതനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയ തുകേ

221  (2792)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല ഗവെണ്വമന്റെസ കകേഭാകളജുകേളുവട കഭാസ് മുറനികേള ലഹവടകേസ
ആക്കുന്നതനിനുലാം  ഭനൗതനികേ  സനൗകേരലലാം  വമചവപടുതന്നതനിനുമഭായനി  2016-17
വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജേറനില തുകേ അനുവെദനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  സസന്തെമഭായനി  വകേടനിടമനിലഭാത്ത  കകേഭാകളജുകേളക്കസ,  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭായനി  ഈ തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  തടസ്സമുകണഭാ;
എങ്കേനില  അത്തരലാം  കകേഭാകളജുകേളക്കസ  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ പണലാം
അനുവെദനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  ഗവെണ്വമന്റെസ  ആര്ട്സസ  ആന്റെസ  സയനസസ  കകേഭാകളജേനിവന്റെ
മഭാസര്  പഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില  ഇതസ  കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളവപടുത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുവെദനിചനിരുന. കകേരളത്തനിവല 52 സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സസ &  സയനസസ
കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം,  സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം ഏറവലാം മനികേച
അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ 500 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില നനിനലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇകതഭാവടഭാപലാം ശകതഭാത്തര സുവെര്ണ്ണ
ജൂബനിലനി ആകഘഭാഷനിക്കുന്ന കകേഭാകളജുകേവള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനസ  150
കകേഭാടനി രൂപയലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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(ബനി)  സസന്തെമഭായനി  വകേടനിടമനിലഭാത്ത  കകേഭാകളജുകേളക്കസ  വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ബഡ്ജേറനില  ഉളവപടുത്തനി  പ്രകതലകേ  ഫണസ
അനുവെദനിക്കുനണസ.

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  ബഭാലുകശ്ശേരനി  ഗവെണ്വമന്റെസ
ആര്ട്സസ  &  സയനസസ കകേഭാകളജേനിവന്റെ അടനിസഭാന സനൗകേരല വെനികേസനത്തനിനഭായനി
ഒരു  മഭാസര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനികലയഭായനി
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

തൃപ്പൂണനിതറ ആര്.എല.വെനി. കകേഭാകളജേസ  ഓഫസ മബസനികേസ  ആന്റെസ ലഫന
ആര്ട്സസ

222  (2793)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പുണനിതറ ആർ.എൽ.വെനി.  കകേഭാകളജേസ ഓഫസ മബസനികേസ ആന്റെസ വവഫന
ആര്ട്സനില അറനഡര്,  സഭാനനികടഷന വെര്ക്കര്,  വവനറസ വെഭാചസമഭാന തസനികേകേളനില
നനിലവെനില എത്ര കപരഭാണസ കജേഭാലനി വചേയ്തുവെരുന്നവതന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനുവെദനിക്കവപട  തസനികേകേളുവട  എണ്ണലാം  പ്രകേഭാരലാം  കമലപറഞ
തസനികേകേളനില എത്രകപരഭാണസ അവകേ ആവെശലമുളളവതന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുറവളള  ജേതീവെനക്കഭാവര  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അറനഡര് - 3  

ലനറസ വെഭാചസമഭാന - 2(പഭാര്ടസ ലടലാം)

പഭാര്ടസ ലടലാം സസതീപര് - 2

പഭാര്ടസ ലടലാം സഭാനനികടഷന വെര്ക്കര് - 0

(ബനി) അറനഡര് - 3  

ലനറസ വെഭാചസമഭാന - 2 (പഭാര്ടസ ലടലാം)

പഭാര്ടസ ലടലാം സസതീപര് - 2

പഭാര്ടസ ലടലാം സഭാനനികടഷന വെര്ക്കര് - 1

(സനി)  ഒഴനിവളള ഒരു പഭാര്ടസ  ലടലാം സഭാനനികടഷന വെര്ക്കര് തസനികേയനികലക്കസ
ജേതീവെനക്കഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള  വപ്രഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.
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തൃപ്പൂണനിതറ ആര്.എല.വെനി. കകേഭാകളജേസ  ഓഫസ മബസനികേസ  ആന്റെസ ലഫന
ആര്ട്സനിവല കറനിക്കല സഭാഫസ തസനികേ

223  (2794)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ ആര്.എല.വെനി.  കകേഭാകളജേസ ഓഫസ മബസനികേസ ആന്റെസ ലഫന
ആര്ട്സനിവല  സഭാഫസ  പഭാകറണ്  അനുസരനിചസ  എത്ര  കറനിക്കല  സഭാഫഭാണസ
ആവെശലമുളവതന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില  അവെനിവട  എത്ര  കഭാര്ക്കുമഭാരഭാണസ  കജേഭാലനി  വചേയ്തുവെരുന്നതസ
വതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറനിക്കല ജേതീവെനക്കഭാരുവട കുറവമൂലലാം പ്രസ്തുത കകേഭാകളജേനിവല ഓഫതീസസ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സുഗമമഭായനി നടക്കഭാത്തതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ
നനിയമഭാനുസൃതമുള  എണ്ണലാം  കര്ക്കുമഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാഫസ പഭാകറണ് അനുസരനിചസ 3 കറനിക്കല സഭാഫഭാണസ അനുവെദനതീയലാം.

(ബനി) നനിലവെനില 2 കഭാര്ക്കുമഭാരഭാണസ കജേഭാലനി വചേയ്തുവെരുന്നതസ.

(സനി&ഡനി)  കകേഭാകളജേനിവന്റെ  ആവെശലഭാനുസരണലാം  കുറവള  കഭാര്ക്കസ
തസനികേയനികലക്കസ  കസവെന ക്രമതീകേരണ വെലവെസയനില  കഭാര്ക്കുമഭാവര  നനികയഭാഗനിചസ
നലകേഭാറുണസ.  സഭാഫസ  പഭാകറണ്  അനുസരനിചസ  ഒരു  കഭാര്ക്കനിവനക്കൂടനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ വപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

തൃപ്പൂണനിതറ ആര്.എല.വെനി. കകേഭാകളജേനിവല അദലഭാപകേര്

224  (2795)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ ആര്.എല.വെനി കകേഭാകളജേസ  ഓഫസ മബസനികേസ  ആന്റെസ വവഫന
ആര്ട്സനില  നനിലവെനില  എത്ര  അദലഭാപകേരഭാണസ  കജേഭാലനി  വചേയ്തുവെരുന്നവതന്നസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുവട  എണ്ണലാം  സനിരലാം,  അതനിഥനി,  എലാംകപഭായ്വമന്റെസ  എന്നനിങ്ങവന
തരലാംതനിരനിചസ നലകേഭാകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 261 

(സനി)  തഭാത്കേഭാലനികേ  അദലഭാപകേരുവട  തസനികേകേള  സനിരലാം  തസനികേകേള
ആക്കുന്നതസ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി) ഇവലങ്കേനില ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 60 - അദലഭാപകേര്

(ബനി) സനിരലാം - 22

അതനിഥനി - 23

എലാംകപഭായ്വമന്റെസ -  15

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വെനിധനിയവട  പശഭാത്തലത്തനില  ഇക്കഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുവെഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.

സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള ഉലകൃഷ്ട  സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ പദതനി

225 (2796) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേസ :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജേഭാര്ജ്ജസ :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷസ :
ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള  ഉലകൃഷ്ട  സഭാപനങ്ങള  (വസന്റെര്  ഓഫസ
എകലനസസ)  ആക്കനി  മഭാറ്റുവമന്ന  പ്രഖലഭാപനിത  നയത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
നടപഭാക്കുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണസ;

(ബനി)  ഭനൗതനികേ  സനൗകേരലങ്ങള  വെര്ദനിപനിക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  അക്കഭാഡമനികേ
രലാംഗത്തസ മനികേവെസ ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനുലാം മഭാനവെകശഷനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവെണ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പരതീക്ഷ  കുറമറ  രതീതനിയനില  നടത്തനി  യഥഭാസമയലാം  പരതീക്ഷഭാഫലലാം
പ്രസതീദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അഫനിലനികയറസ വചേയവപട കകേഭാകളജുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം
വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയ്ത  രതീതനിയനില  നടക്കുനവവെന്നസ  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുലാം
ശഭാസസഭാകങ്കേതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  തുടങ്ങനിയവെയസ
സഭാധലമഭായനിടനിവലന്ന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉന്നതവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിനസ  കേതീഴനിലുളള  സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുളള  വെനിവെനിധ  പദതനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  വകേഭാചനി  ശഭാസ  സഭാകങ്കേതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലവയ
'ഇന്റെര്നഭാഷണല  വസന്റെര് ഓഫസ എകലനസസ ഇന അക്കഭാഡമനികേസ ആന്റെസ റനിസര്ചസ '
എന്ന  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനസ  29-4-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
807/2017/ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  240.9  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ. ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുളള തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

മറസ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേവള 'ഇന്റെര്നഭാഷണല   വസന്റെര് ഓഫസ എകലനസസ ഇന
അക്കഭാഡമനികേസ ആന്റെസ റനിസര്ചസ' എന്ന മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുളള പദതനി
രൂപകരഖകേള തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനിലവപടതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
പരതീക്ഷ,  മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം,  ഫലലാം പ്രഖലഭാപനിക്കല എന്നനിവെ കുറമറതഭാക്കുവെഭാന എലഭാ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  എ.പനി.വജേ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം
സഭാകങ്കേതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ഉളവപവടയളള  എലഭാ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം
ഏകേതീകൃത  അക്കഭാദമനികേസ  കേലണര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
ലകേവക്കഭാണ്ടുവെരുന.

സസയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം

226 (2797) ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   പനി  .    ഉണ്ണനി :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സസയലാംഭരണകകേഭാകളജുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം വെനിദലഭാര്തനി കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനിരനിക്കണവമന്ന
പുകരഭാഗമന  കേഭാഴ്ചപഭാടനിനസ  വെനിരുദമഭായനി  വെനിദലഭാഭലഭാസവത്ത  മഭാകനജ് വമന്റെസ
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭാക്കുന്ന ഇനൗ സമ്പ്രദഭായകത്തഭാടുള നനിലപഭാടസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെനിദലഭാര്തനി പ്രകവെശനലാം,  അദലഭാപകേ നനിയമനലാം,  ഫതീസസ  നനിര്ണ്ണയലാം,
പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപസ,  സനിലബസസ  നനിശയനിക്കുന്നതസ  തുടങ്ങനി  എലഭാ  കമഖലയനിലുലാം
സമ്പൂര്ണ്ണ അധനികേഭാരലാം കേയഭാളനിയനിരനിക്കുന്ന ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുവട സര്ടനിഫനിക്കറസ
വെനിതരണ ഏജേനസനി  മഭാത്രമഭായനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലവയ  കേണക്കഭാക്കുന്ന നനിലവെനിവല
സനിതനിക്കസ അറുതനി വെരുത്തഭാന നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഓകടഭാണമസസ  കകേഭാകളജുകേള  സസന്തെലാം  നനിലയനില  സനിലബസസ
നനിശയനിക്കുന്നതസ  അവെനിവട  പഠനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേവള  തുടര്
വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  ആ  സഭാപനങ്ങവള  തവന്ന  ആശയനിക്കഭാന
നനിര്ബനനിതരഭാക്കഭാനനിടയള കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 18-12-2014-വല  സസയലാംഭരണ  കകേഭാകളജുകേള  സലാംബനനിച
ആക്ടസ  നമ്പര്  32-വല  വെലവെസകേള  അനുസരനിചഭാണസ  കകേരളത്തനിവല
സസയലാംഭരണ  കകേഭാകളജുകേള  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതസ.  ടനി  ആക്ടനിവല  വെനിവെനിധ
വെലവെസകേള  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  നനിയമപരമഭായ
നനിയനണഭാധനികേഭാരങ്ങളുണസ.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിടനില.

എഴകകേഭാണ് കപഭാളനിവടകനിക്കനിനസ നഭാഷണല ബബകറഭാ അക്രഡനികറഷന

227 (2798) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല എഴകകേഭാണ് കപഭാളനിവടകനിക്കനിനസ
നഭാഷണല  ബബകറഭാ  അക്രഡനികറഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലാം;

(ബനി) അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള സജ്ജമഭാക്കനിയ കപഭാളനിവടകനിക്കനില പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  എഴകകേഭാണ്  കപഭാളനിവടകനികേസ
കകേഭാകളജേനിനസ കദശതീയ തലത്തനിലുളള അക്രഡനികറഷനുകവെണനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷവത്ത സലാംസഭാന ബജേറനില പദതനി വെനിഹനിതമഭായനി തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.
ഇതുമഭായനി ബനവപടസ ശനില്പശഭാലകേളുലാം പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ.
പഭാഠല-പഭാകഠലതര  കമഖലയനിലുളള  നബനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിയലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  അക്രഡനികറഷനുകവെണനിയളള  സഭാധലതഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ടസ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ  എഴകകേഭാണ്  കപഭാളനിവടകനികേസ  അധനികൃതര്ക്കസ  സഭാകങ്കേതനികേ
വെനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  അനുമതനി
ആവെശലമഭാണസ.  ആയതനിനഭാല  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  സഭാധലതയലാം  വെനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം
മഭാത്രകമ കകേഭാഴസ ആരലാംഭനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള.
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വവെഭാകക്കഷണല ഹയര്വസക്കണറനി മഭാര്ക്കസ ലനിസകേളനിവല വെലഭാപകേമഭായ വതറ്റുകേള

228 (2799)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിതരണത്തനിനഭായനി  സ്കൂളുകേളനില  എത്തനിച  വവെഭാകക്കഷണല  ഹയര്
വസക്കണറനി  മഭാര്ക്കസ  ലനിസകേളനിവല  വെലഭാപകേമഭായ  വതറ്റുകേള  കേഭാരണലാം  അവെയവട
വെനിതരണലാം നനിര്ത്തനിവെയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി ബനവപട ഡയറക്ടര് ഉത്തരവെസ  /  സര്ക്കുലര്
ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങ്കേനില ആയതനിവന്റെ പകേര്പസ കമശപ്പുറത്തസ വെയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാര്ക്കു  ലനിസകേളനില/സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില  വെലഭാപകേമഭായ  വതറ്റുകേള
സലാംഭവെനിചതനിവന്റെ  കേഭാരണവമവന്തെന്നസ  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  വെനിശദഭാലാംശലാം
വവെളനിവപടുതകമഭാ ;

(സനി)  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  ഏവതങ്കേനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങ്കേനില എന്തുവകേഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അപഭാകേത സലാംഭവെനിച മഭാര്ക്കസ  ലനിസകേള മഭാത്രലാം കസഭാര്ടസ  വചേയ്തസ  മഭാറനി
അവെ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ വെനിതരണലാം വചേയരുവതന്നസ ഇ-വമയനില സകനശത്തനിലൂവട
സ്കൂള അധനികൃതവര അറനിയനിചനിരുന. പകേര്പസ ഉളളടക്കലാം വചേയ്യുന.*

(ബനി) ഉണസ. മഭാര്ചസ 2017-ല നടത്തനിയ വവെഭാകക്കഷണല ഹയര് വസക്കണറനി
പരതീക്ഷ,  കേണനിനബവെസസ ഇവെഭാലബകവെഷന  &  കഗഡനിലാംഗസ സതീമനില,  വവെഭാകക്കഷണല
വെനിഷയങ്ങളുവട  പുതുക്കനിയ  പഭാഠല  പദതനി  അനുസരനിചസ  ആദല  പരതീക്ഷയഭാണസ
നടത്തനിയതസ.  സനില  ഇവെഭാലബകവെഷന  കസഭാറുകേള,  കമഭാഡബള  കപരുകേള  ഇവെ
ഉളവപവട  നനിരവെധനി  കേഭാരലങ്ങള  പുതനിയ  കസഭാര്  ഷതീറനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തുത പഭാഠല പദതനിയവട അടനിസഭാനത്തനില ആദലമഭായനി എന.ഐ.സനി. (NIC)
തയഭാറഭാക്കനിയ  Vmod  EMS  എന്ന  കസഭാഫസ വവെയറനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ
കസഭാര്ഷതീറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയതസ.  ടനി  കസഭാഫസ വവെയറനില  സലാംഭവെനിച  അപഭാകേത
എന.ഐ.സനി.-യവട  സഹഭായകത്തഭാവട  ഉടനതവന്ന  കേവണതകേയലാം  കസഭാര്
ഷതീറ്റുകേള  കുടനികേളുവട  ലകേവെശലാം  എത്തഭാവത  തടയകേയലാം  വചേയ്തു.  അപഭാകേത
സലാംഭവെനിച  കസഭാര്ഷതീറ്റുകേള  എന.ഐ.സനി.-യവട  സഹഭായകത്തഭാവട  അപഭാകേത
പരനിഹരനിചസ  ഒരു  ദനിവെസത്തനിനുളളനില  തവന്ന  കുടനികേളക്കസ  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുകേയലാം
വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഇതുമൂലലാം  ഒരു  കുടനിയവട  കപഭാലുലാം  ഉന്നത  പഠനത്തനിനുളള  അവെസരലാം
നഷ്ടവപടതഭായനി റനികപഭാര്ടസ വചേയ്തനിടനില.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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(സനി)  ഇല.  എന.ഐ.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ  കസഭാഫസ വവെയറനില  സലാംഭവെനിച
അപഭാകേത എന്ന നനിലയനിലുലാം അതസ ഏതഭാണസ പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഓകടഭാകമറസ വചേയ്തനിട്ടുളള
പരതീക്ഷഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിനുകവെണനി  ആദലമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ,  പുതുക്കനിയ  പഭാഠല
പദതനിക്കഭായളള  കസഭാഫസ വവെയറനില  സലാംഭവെനിച  അപഭാകേതവയന്നതസ  കൂടനി
പരനിഗണനിചസ ജേതീവെനക്കഭാര്വക്കതനിവര നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.

കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനില പ്രകവെശനലാം കനടനിയ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
എണ്ണത്തനില വെന്ന കുറവെസ

229  (2800)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ഇത്തവെണ  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനില  പ്രകവെശനലാം
കനടനിയ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  എണ്ണലാം  ഗണലമഭായനി  കുറഞ  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;  മൂന്നഭാലാം  ഘട
അകലഭാടസവമന്റെസ  കേഴനിഞകപഭാള  സലാംസഭാനത്തസ  വെനിവെനിധ  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനിലഭായനി
വമഭാത്തലാം  എത്ര  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനവണന്നസ  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡസ,  സഭാശയ  കമഖലകേളനിലഭായനി
എത്ര  കപഭാളനിവടകനിക്കസ  സതീറ്റുകേളുണസ;  അതനില  ഓകരഭാന്നനിലുലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന
സതീറ്റുകേവളത്ര വെതീതമഭാണസ;

(ഡനി)  കസഭാടസ  അ ഡനിഷനവെഴനി  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാനഭാകുലാം  എന്നസ
കേരുതുനകണഭാ; എങ്കേനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) മൂന്നഭാലാംഘട അകലഭാടസവമന്റെനിനുകശഷലാം വെനിവെനിധ കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനിലഭായനി
ഒഴനിവളള സതീറ്റുകേളുവട എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിചസ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 258

വകേഭാലലാം 80

പത്തനലാംതനിട 137

ആലപ്പുഴ 114
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കകേഭാടയലാം 188

ഇടുക്കനി 180

എറണഭാകുളലാം 116

തൃശൂര് 276

പഭാലക്കഭാടസ 52

മലപ്പുറലാം 168

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 52

വെയനഭാടസ 99

കേണ്ണൂര് 201

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 175

(സനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില 11020 -ഉലാം,  എയ്ഡഡസ കമഖലയനില 1514-ഉലാം,
സസഭാശയ  കമഖലയനില  3055-ഉലാം  കപഭാളനിവടകനികേസ  സതീറ്റുകേള  സലാംസഭാനതണസ.
അവെയനില  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില  1971-ഉലാം  എയ്ഡഡസ  കമഖലയനില  125-ഉലാം,
സസഭാശയ കമഖലയനില 1055-ഉലാം സതീറ്റുകേള 2017 ആഗസസ 11-വല കേണക്കനുസരനിചസ
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന.

(ഡനി)  ഒഴനിവള  സതീറ്റുകേളനികലയസ  കസഭാടസ  അഡനിഷന  മുകഖന  അതതസ
സഭാപനങ്ങളനില  വെചസ  പ്രകവെശന  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയലാം.  ആഗസസ
16,17,18 തതീയതനികേളനിലഭായനി ഇതസ നടതന്നതനിനുളള ക്രമതീകേരണങ്ങള വചേയ്തനിട്ടുണസ.

എലാം.ജേനി. യൂണനികവെഴനിറനി   സഭാസസ വസന്റെര് ലകേമഭാറലാം

230 (2801) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എലാം.ജേനി.  യണനികവെഴനിറനി-യവട ഇടപളനിയനിലുള സ്കൂള ഓഫസ വടകകഭാളജേനി
ആനഡസ  അപ്ലളഡസ  സയനസസസ  (സഭാസസ)-വന്റെ  വസന്റെര്,  വസന്റെര്  കഫഭാര്
വപ്രഭാഫഷണല  ആനഡസ  അഡസഭാനസ്ഡസ  സഡതീസസ  (സനി.പനി.എ.എസസ.)-നസ
ലകേമഭാറുന്നതസ സലാംബനനിചസ തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാസസ  വസന്റെര്  സനി.പനി.എ.എസസ.-നസ  ലകേമഭാറുകമ്പഭാള  അതനില
ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രലാം  കൂടനി  ഉളവപടുതന്നതസ  ഗകവെഷണ  വെനിദലഭാര്ഥനികേളക്കുലാം
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  സഭാപനത്തനിനുലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  സലാംബനനിചസ  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(സനി)  ജേതീവെനക്കഭാരുവടയലാം  വെനിദലഭാര്ഥനികേളുവടയലാം  ആശങ്കേകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രലാം ഇതു നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) എലാം.ജേനി. സര്വ്വകേലഭാശഭാലയവട നനിയനണത്തനിലുണഭായനിരുന്ന എലഭാ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം 'വസന്റെര് കഫഭാര് വപ്രഭാഫഷണല ആന്റെസ അഡസഭാനസ്ഡസ
സഡതീസനിനസ (സനി-പഭാസസ) ലകേമഭാറുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ .

പസസ ടു കേഴനിഞ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട അഭനിരുചേനിക്കനുസരനിചസ  അഡനിഷന
ലഭനിക്കഭാത്ത അവെസ

231  (2802)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത പസസ ടു കേഴനിഞ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട തുടര്പഠനങ്ങളക്കസ
നടതന്ന നതീറസ പരതീക്ഷ/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ എനടനസസ/എല.എല.ബനി. എനടനസസ
/ഡനിഗനി  അഡനിഷന  എന്നനിവെ  വെനിവെനിധ  സമയങ്ങളനില  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുലാം
മനഭാലയങ്ങളുലാം  നടതന്നതഭായതനിനഭാല  കൃതലസമയത്തസ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
അഭനിരുചേനിക്കനുസരനിചസ അഡനിഷന ലഭനിക്കഭാത്ത അവെസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;
എങ്കേനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം ; ഇവലങ്കേനിൽ ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനു
കവെണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരണങ്ങളഭാല  സലാംസഭാനത്തസ  വമഡനിക്കല/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ/
ഡനിഗനി കകേഭാഴ്സുകേളുവട അഡനിഷന അവെസഭാന ഘടത്തനിവലത്തനി നനില്ക്കുകമ്പഭാഴലാം നനിയമ
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  അഡനിഷന  തുടങ്ങനിയനിടനിവലന്നതസ  പരനികശഭാധനിചസ  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതസ  ഒഴനിവെഭാക്കഭാനഭായനി  വെനിവെനിധ  മനഭാലയങ്ങളുമഭായലാം  വെകുപ്പുകേളുമഭായലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപസ  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ  ഓകരഭാ  വെര്ഷകത്തയലാം  ഇത്തരലാം
പരതീക്ഷകേളക്കുലാം  അഡനിഷനുമഭായനി  ഒരു  കേലണര്  (നതീറസ  പരതീക്ഷഭാ  തതീയതനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  തവന്ന)  സലാംസഭാനതലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുവെഭാനുലാം  കവെണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  KEAM  മുകഖന  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  NEET  വെഴനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം
വെലതലസ  തതീയതനികേളനില  അഡനിഷന  നടതന്നതനിനഭാല  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ
ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുനണസ.  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടതന്ന  KEAM-വന്റെ
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അടനിസഭാനത്തനില  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  കകേഭാഴനികലക്കുളള  അഡനിഷന  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വെരുകമ്പഭാള  തവന്ന  NEET  ഫലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കവപടുകേയലാം  KEAM  പ്രകേഭാരലാം
അഡനിഷന  കനടനിയ  പല  വെനിദലഭാര്തനികേളുലാം   വമഡനിക്കല  പ്രകവെശനലാം  കനടുകേയലാം
വചേയ്യുന.

(ബനി)  2017-വല  ഇന്റെകഗറഡസ  പഞവെതര  എല.എല.ബനി.  കകേഭാഴനികലയസ
പ്രകവെശനത്തനിനുളള ആദലഘട അകലഭാടസവമന്റെസ  12-8-2017-നസ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ  14-8-2017  മുതല  18-8-2017  വെവര അകലഭാടസവമന്റെസ ലഭനിക്കുന്ന
കകേഭാകളജുകേളനില  പ്രകവെശനലാം  കനടഭാവന്നതഭാണസ.  2017  അധലയന  വെര്ഷവത്ത
ത്രനിവെതര  എല.എല.ബനി.  കകേഭാഴനികലക്കുളള  പ്രകവെശനപരതീക്ഷ  6-8-2017-നസ
നടനകേഴനിഞ.  പ്രസ്തുത കകേഭാഴനികലയ്ക്കുളള പ്രകവെശനലാം 2017 വസപ്റലാംബര് 30-നകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കേലണര്  ഉണഭാക്കുകേവെഴനി  ഉപരനിപഠന  രലാംഗത്തസ
വെനിദലഭാര്തനികേള  കനരനിടുന്ന  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന

232 (2803)  ശതീമതനി വെതീണഭാ കജേഭാര്ജ്ജസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന ആരലാംഭനിച ഹയര് വസക്കണറനി
തുലലതഭാ  കകേഭാഴ് സനില  ആദല  ബഭാചനില  എത്രകപര്  രജേനിസര്  വചേയ്തനിരുനവവെന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  എത്രകപര്  പരതീക്ഷവയഴതനിവയനലാം  അതനില  എത്രകപര്
വെനിജേയനിച്ചുവവെനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രണഭാമവത്ത ബഭാചനിവന്റെ രജേനികസ്ട്രേഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില എത്രകപര് രജേനിസര് വചേയ്തനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴസ  പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹയര്  വസക്കണറനി  തുലലതഭാ  കകേഭാഴനിവന്റെ  ഒന്നഭാലാം  ബഭാചനില
(2015-2017) 19,708 കപര് രജേനിസര് വചേയ്തനിരുന.
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(ബനി)  ഹയര്  വസക്കണറനി  തുലലതഭാ  കകേഭാഴനിവന്റെ  ഒന്നഭാലാം  ബഭാചനില

(2015-17) ഒന്നഭാലാം വെര്ഷത്തനില 16,602 കപര് പരതീക്ഷ എഴതനി. ഹയര് വസക്കണറനി

തുലലതഭാ കകേഭാഴസ രണസ വെര്ഷവത്ത കകേഭാഴഭായതനിനഭാല 2017 ഒകക്ടഭാബറനില നടത്തഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരതീക്ഷ കേഴനിഞസ ഫലപ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനിയഭാല മഭാത്രകമ എത്ര കപര്

വെനിജേയനിച്ചുവവെന്ന കേഭാരലലാം തനിടവപടുത്തഭാനഭാകൂ.

(സനി)  ഉണസ.  ഹയര്  വസക്കണറനി  തുലലതഭാ  കകേഭാഴനിവന്റെ  രണഭാലാം  ബഭാചനില

(2016-18) 14,934 കപര് രജേനിസര് വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(ഡനി) നനിര്കദ്ദേശലാം ഉണഭായനിടനില.

സുനഭാമനി പദതനിപ്രകേഭാരലാം വെഭാങ്ങനിയ ഭൂമനി

233  (2804)  ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനയഭാറനിനകേര കുളത്തൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല വപഭാഴനിയൂര് പ്രകദശതള

എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണസ  2011-ല സുനഭാമനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  വെഭാങ്ങനിയതസ;  എത്ര

കപര്ക്കസ പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി വെനിതരണലാം നടത്തനി;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ  എത്ര  വസന്റെസ  ഭൂമനി

വെതീതമഭാണസ വെതീടുവെയ്ക്കുന്നതനിനസ നലകേനിയതസ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം വെതീടസ വെയ്ക്കുന്നതനിനസ ഓകരഭാ ഗണകഭഭാകഭാവെനിനുലാം

എത്ര രൂപ അനുവെദനിച്ചു; ആവകേ എത്ര തുകേ നലകേനി;

(ഡനി)  അപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  നലകേനിയകപഭാള  എലഭാ  ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം

ഒകരകപഭാവലയഭാകണഭാ ഭൂമനി നലകേനിയതസ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  രൂപതീകേരനിച  വബനനിഫനിഷറനി

കേമ്മേനിറനിയനില  വപഭാഴനിയൂര്  തതീരകദശപ്രകദശത  തഭാമസക്കഭാര്  അലഭാവത

ആവരവയങ്കേനിലുലാം ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലവെദബതനി,  കുടനിവവെളളലാം,  കറഭാഡസ

എന്നനിവെയ്ക്കുള  ഫണസ  പുനരുദഭാരണ  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ആയതനിനസ എത്ര തുകേവചേലവെഭായനി; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനയഭാറനിനകേര  കുളത്തൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില  2011  വെര്ഷത്തനില
സുനഭാമനി  പുനരധനിവെഭാസത്തനിനഭായനി  സലലാം  ഏവറടുത്തനിടനില.  സുനഭാമനി
പുനരധനിവെഭാസതനഭായനി  2009-ല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  കുളത്തൂര്
വെനികലജേനില 756.3 വസന്റെസ സലലാം ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സുനഭാമനി  പുനരധനിവെഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  ഗണകഭഭാകഭാവെനിനുലാം
2.13 വസന്റെസ (86 sq.m) സലലാം വെതീതമഭാണസ വെതീടസ വെയ്ക്കുന്നതനിനസ നലകേനിയനിട്ടുളളതസ.

(സനി)  ആവകേ  255  ഗണകഭഭാകഭാക്കവളയഭാണസ  വബനനിഫനിഷലറനി  കേമ്മേനിറനി
വതരവഞടുത്തനിട്ടുളളതസ.  വെതീടസ  വെയ്ക്കുന്നതനിനസ  ഓകരഭാ  ഗണകഭഭാകഭാവെനിനുലാം  2,70,000
രൂപ  വെതീതമഭാണസ  നലകുന്നതസ.  ഈ  തുകേ  5  ഗഡുക്കളഭായഭാണസ  ഗണകഭഭാകഭാവെനിനസ
നലകുന്നതസ. ആവകേ 6,74,50,000 രൂപ നലകേനിയനിട്ടുണസ.  51 കുടുലാംബങ്ങള ഇകപഭാഴലാം
വെതീടസ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണസ.

(ഡനി) എലഭാ ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം ഒരുകപഭാവലയഭാണസ ഭൂമനി നലകേനിയനിട്ടുളളതസ.

(ഇ)  വപഭാഴനിയൂര്  തതീരപ്രകദശതളളവെവര  മഭാത്രകമ  വബനനിഫനിഷലറനി
കേമ്മേനിറനിയനില ഗണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി അലാംഗതീകേരനിചസ ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളള.

(എഫസ)  സുനഭാമനി  പുനരധനിവെഭാസ  പദതനിയനില  ലവെദബതനി,  കുടനിവവെളളലാം,
കറഭാഡസ  എന്നനിവെയസ  ഫണസ  ഉളവപടുത്തനിയനിടനില.  സുനഭാമനി  ബഭാധനിതവര
പുനരധനിവെസനിപനിചകശഷമുളള  പുനരുദഭാരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  അറകുറപണനികേളുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വെഴനിയഭാണസ വചേയ്യുന്നതസ.

ഓപകറഷന അനന്തെ

234 (T 2805) ശതീ  .   വെനി  .   എസസ  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരത്തനിവല  വവെളവക്കടസ  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ജേലനനിര്ഗ്ഗമനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  'ഓപകറഷന
അനന്തെ' ഇകപഭാൾ ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിവന്റെ  നനിലവെഭാര  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
രണഭാലാം ഘടത്തനിവന്റെ എസനികമറ്റുലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(സനി)  രണഭാലാം  ഘടത്തനില  ഏവതഭാവക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ  ഉളവപടുത്തനി
യനിട്ടുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  രണഭാലാം  ഘടത്തനിവന്റെ  വടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഫണസ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുലാം അടനിയന്തെരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ഓപകറഷന അനന്തെ' ഒന്നഭാലാം ഘടലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിവന്റെ നനിലവെഭാര  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
രണഭാലാം ഘടത്തനിവന്റെ എസനികമറ്റുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ഡനി) സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

നനികുതനി അടയഭാനഭായനി ലകേവെശ അധനികേഭാരകമഭാ പടയകമഭാ
ലഭനിക്കഭാവതയളവെര്

235  (2806)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെസ്തു/വെതീടസ  ഉടമകേളഭായവെരനില  നനികുതനി  അടയഭാനഭായനി  ലകേവെശ
അധനികേഭാരകമഭാ  പടയകമഭാ  ലഭനിക്കഭാവതയളളവെര്  എത്രയവണന്നസ  ജേനില  തനിരനിചസ
കേണക്കസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ  ജേനിലയനില  കേഭാണലാം/വപറുമ്പഭാട  തതീറഭാധഭാരലാം  എന്നതീ
കേഭാരണങ്ങളഭാല  വെസ്തു  ഉടമകേളക്കസ  പടയകമഭാ  ലകേവെശ  അധനികേഭാരകമഭാ
ലഭനിക്കഭാനുളളതുലാം  ഭുനനികുതനി  ഒടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എത്ര  അകപക്ഷകേള  വെനിവെനിധ
തഭാലൂക്കസ/വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനില  വകേടനിക്കനിടപ്പുണസ;  ആയതനികന്മേല
തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാന ലവെകുന്നതനിനുളള കേഭാരണലാം എവന്തെനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെസ്തു  ഉടമകേളക്കസ  അകപക്ഷ  നലകേനിയഭാല  കവെഗത്തനില  അവെ
നലകുവെഭാനുലാം,  അതനിനസ  കേഴനിയഭാത്തവെര്ക്കസ  കരഖഭാമൂലലാം  നനിശനിത  സമയപരനിധനി
നനിര്ണ്ണയനിചസ  മറുപടനി  നലകുവെഭാനുലാം,  കകേഭാടതനി  വെലവെഹഭാരമുളവപവടയള
കമലനടപടനികേളക്കസ സഭാഹചേരലലാം നലകുവെഭാനുലാം എന്തെസ നടപടനി   സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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(എ)  ക്രയ സര്ടനിഫനിക്കറനിനുലാം  ജേന്മേലാം ലകേവെശഭാധനികേഭാരത്തനിനുമഭായനി  ലഭാനഡസ
ടനിബബണലുകേളനില സമര്പനിക്കവപടതനില തതീര്പഭാക്കഭാന ബഭാക്കനിയളള അകപക്ഷകേളുവട
ജേനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കസ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം   474

വകേഭാലലാം   448

പത്തനലാംതനിട   129

ആലപ്പുഴ   935

ഇടുക്കനി   410

കകേഭാടയലാം   427

എറണഭാകുളലാം  2589

തൃശൂര് 39307

പഭാലക്കഭാടസ 34478

മലപ്പുറലാം 25674

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  10712

വെയനഭാടസ   1083

കേണ്ണൂര്  21085

കേഭാസര്കഗഭാഡസ    1505

                   ആവകേ 139256

പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം  മറ്റുലാം  ഉളവപടകതഭാ,  വെലകമഭായ  അവെകേഭാശ
കരഖകേളനിലഭാവതകയഭാ ഭൂമനി ലകേവെശലാം വെചനിട്ടുളളവെരനിലനനിനലാം നനികുതനി അടയഭാനഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുളള  അകപക്ഷകേളുവട  കേണക്കസ  ജേനിലകേളനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ  ജേനിലയനില  കേഭാണലാം,  വവെറുമ്പഭാടലാം  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  തരലാം
കുടനിയഭായ്മ പ്രകേഭാരലാം വെസ്തു ഉടമകേളഭായനിട്ടുളളവെര് ക്രയ സര്ടനിഫനിക്കറസ ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജേന്മേഭാവെകേഭാശലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലഭാനഡസ
ലടബബണലുകേളനിലഭാണസ  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതസ.   പഭാലക്കഭാടസ  ജേനിലയനില  2
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ലഭാനഡസ ലടബബണലുകേളുലാം 7 അധനികേ ചുമതല നലകേനിയ ലഭാനഡസ ലടബബണലുകേളുലാം
ഒരു കദവെസസലാം  ലടബബണലുമഭാണസ ഉളളതസ. അവെനിവട 1-8-2017-ല വപനഡനിലാംഗനിലുളള
അകപക്ഷകേളുവട എണ്ണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന. ആയതനില നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിചസ  തതീര്പഭാക്കനിവെരുന.  കകേസസ  തതീര്പഭാക്കുന്നതസ  കവെഗത്തനിലഭാക്കഭാനുളള
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ഒറപഭാലലാം ലഭാനഡസ ലടബബണല : 10555

പഭാലക്കഭാടസ ലഭാനഡസ ലടബബണല :   3814

വസഷലല തഹസനിലദഭാര്

എല. എ. ജേനറല - I :   2610

എല. എ. ജേനറല - II :   2665

കേനിനഫ പഭാലക്കഭാടസ :   2688

പനി.എ.ആര്. ഇറനികഗഷന :   2743

ആര്.ആര്. പഭാലക്കഭാടസ :     496

ആര്.ആര്. ചേനിറര് :     225

കദവെസസലാം ലടബബണല :   8682

ആവകേ : 34478

(സനി)  കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമലാം  പ്രകേഭാരലാം  1-4-1964  മുതലുളള  നടപ്പു
കുടനിയഭാന്മേഭാര്ക്കുലാം  കുടനികേനിടപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം  ക്രയ  സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായനി  ലഭാനഡസ
ലടബബണലുകേളനില  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണസ.  1-4-1964-ല  കുടനിയഭായ്മ
വതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖകേളുവട  വവെളനിചത്തനിലഭാണസ   അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതസ.
കരഖകേളുവട അഭഭാവെത്തനിലഭാണസ കകേസസ തതീര്പഭാക്കല ലവെകുന്നതസ.  അകപക്ഷകേര്ക്കസ
കകേസസ  കപഭാസസ  വചേയ്തനിരനിക്കുന്ന തതീയതനി  സലാംബനനിച്ചുലാം  ഹഭാജേരഭാകക്കണ കരഖകേള
സലാംബനനിച്ചുലാം  അറനിയനിപസ  നലകുനണസ.  കകേസുകേള  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനസ  ഓകരഭാ  ലടബബണലനിനുലാം  പ്രതനിമഭാസ  ടഭാര്ജേറസ  ലഭാനഡസ
കബഭാര്ഡനില  നനിന്നസ  നനിശയനിചസ  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  പരഭാതനിയളള  അകപക്ഷകേര്ക്കസ
അപതീല  നലകേഭാനുലാം  കകേഭാടതനിയനില  കപഭാകേഭാനുലാം  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അധനികേഭാരമുണസ.
വെലകമഭായ  കരഖകേളനിലഭാവത  വെസ്തു  ലകേവെശലാം  വെചനിരനിക്കുന്നവെര്ക്കസ  മുന  സര്കവ്വ
റനിക്കഭാര്ഡുകേളുലാം,  വെനികലജേസ  കരഖകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില
ഉളവപടനിടനിലഭാത്ത കകേസുകേളനില നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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വെലവെസഭായ-വെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ഭൂപരനിധനിയനില ഇളവെസ

236 (2807) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭൂപരനിഷ് ക്കരണ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  വെലവെസഭായ,  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  ഭൂപരനിധനിയനില  ഇളവ  നലകേനിയ  മുന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിചസ റനികപഭാര്ടസ നലകുവെഭാന റവെനബ അഡതീഷണല ചേതീഫസ
വസക്രടറനിക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏക്കറനിനസ  കുറഞതസ  10  കകേഭാടനി  നനികക്ഷപവലാം,  20  വതഭാഴനില
അവെസരങ്ങളുലാം  നലകുന്ന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  നലകേനിയനിരുന്ന  ഭൂപരനിധനിയനിളവെസ
തുടരുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഏക്കറനിനസ  കുറഞതസ  10 കകേഭാടനി  നനികക്ഷപവലാം,  20  വതഭാഴനില
അവെസരങ്ങളുലാം  നലകുന്ന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  ഭൂപരനിധനിയനിളവെസ  നലകുന്നതനിനഭായള
22-8-2015-വല  സ.ഉ.  (ലകേ.)  നമ്പര്  408/2015/റവെനബ  ഏതസ
സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ  പുറവപടുവെനിചവതനലാം,  1963-വല  കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ
നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേളക്കസ  അനുസൃതമഭാകണഭാ  എന്നതുലാം  സലാംബനനിചസ
പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

അപകേടകേരമഭായ നനിലയനില നനിലക്കുന്ന മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറ്റുവെഭാന നടപടനി

237  (2808)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത റവെനബ -കറഭാഡസ പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില സ്കൂളുകേകളഭാടുലാം ഇതര
സഭാപനങ്ങകളഭാടുലാം  കചേര്ന്നസ  നനിലക്കുന്നതഭായ  അപകേടകേരമഭായ  നനിലയനിലുള
മരങ്ങള അടനിയന്തെരമഭായനി മുറനിച്ചുമഭാറ്റുവെഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാടയലാം ജേനിലയനില മണനിമല വെനികലജേനില ആലപ്ര ഗവെണ്വമന്റെസ സ്കൂളനിനു
സമതീപലാം  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനില  നനില്ക്കുന്ന  മരങ്ങള  വവെടനിമഭാറ്റുവെഭാന
സമതീപവെഭാസനികേളുലാം,  സ്കൂള അധനികൃതരുലാം കകേഭാടയലാം ജേനിലഭാകേളക്ടര്ക്കസ സമര്പനിചനിട്ടുള
പരഭാതനികേളനില  യഭാവതഭാരു  നടപടനിയലാം  നഭാളനിതുവെവര  സസതീകേരനിചനിടനിവലന്ന  വെസ്തുത
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതസ  വവെടനിമഭാറ്റുവെഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മഴക്കഭാല മുവന്നഭാരുക്ക പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട ഭഭാഗമഭായനി അപകേടകേരമഭായനി
നനിലക്കുന്ന  മരങ്ങള  മുറനിചസ  മഭാറ്റുന്നതസ  സലാംബനനിചസ  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറവപടുവെനിചനിരുന്നതുലാം  ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ.

(ബനി)  ആലപ്ര  ഗവെണ്വമന്റെസ  സ്കൂളനിനു  സമതീപലാം  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനില
നനിലക്കുന്ന വെഭാകേമരത്തനിവന്റെ ശനിഖരങ്ങള മുറനിചസ  മഭാറ്റുന്നതസ സലാംബനനിചസ  കകേഭാടയലാം
ജേനിലഭാകേളക്ടര്ക്കസ  ലഭനിച  അകപക്ഷയനികന്മേല  കകേഭാടയലാം  റവെനബ  ഡനിവെനിഷണല
ഓഫതീസര്  ടനി  വൃക്ഷത്തനിവന്റെ  അപകേടകേരമഭായ  ശനിഖരങ്ങള  മുറനിചസ  മഭാറനി
അപകേടഭാവെസ  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ  കേഭാഞനിരപളളനി  പനി.ഡബ്ലൂ.ഡനി  (കറഭാഡ്സസ)
വെനിഭഭാഗലാം അസനിസന്റെസ എഞനിനതീയവറ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

ഒറത്തവെണ വകേടനിട നനികുതനി

238  (2809)  ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളനില  തഭാമസനിക്കുന്നവെരനിലനനിനലാം  ഇനൗടഭാക്കുന്ന  ഒറത്തവെണ
വകേടനിട  നനികുതനി,  തറ  വെനിസതീര്ണ്ണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നലകേനിയഭാല  മതനി
എന്നസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ  പുറവപടുവെനിച  സര്ക്കുലറനിവന്റെ  പകേര്പസ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-6-2017-വല  78994/എസസ.സനി1/2015/റവെ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്,
23-6-2017-വല  എസസ.സനി1/158/17  റവെ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  എന്നനിവെ  പ്രകേഭാരലാം
ഒരു  വകേടനിടത്തനിലത്തവന്ന  വെനിവെനിധ  അപഭാര്ട്ടുവമനകേള/ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള  ഉവണങ്കേനില
ഓകരഭാന്നനിവന്റെയലാം  ഉടമസഭാവെകേഭാശത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഓകരഭാ
അപഭാര്ട്ടുവമനലാം/ഫ്ലെെഭാറ്റുലാം  പ്രകതലകേ  വകേടനിടമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  വെലവെസകേളക്കസ
വെനികധയമഭായനി  തറവെനിസതീര്ണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കനി   നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുവെഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണസ.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ



276       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

വചേറുവെളളനി എകസറനിവന്റെ ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം

239  (2810)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  എയര്കപഭാര്ടസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  കകേഭാടയലാം  ജേനിലയനിവല

കേഭാഞനിരപളനി  തഭാലൂക്കനില  ഉളവപടുന്ന  വചേറുവെളനി  എകസറസ

തനിരവഞടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  'ബനിലതീകവെഴസ  ചേര്ചഏവറടുക്കുന്നതനിനസ  മുമ്പസ

ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം ആര്ക്കഭാണുണഭായനിരുന്നതസ;

(സനി)  വചേറുവെളനി  എകസറസ  മുമ്പസ  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനു  നലകേനിയ  ഭൂമനി

ആയനിരുകന്നഭാ; എങ്കേനില ആയതനിവന്റെ ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം ആര്ക്കഭാണസ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനസ  നലകേനിയ  ഭൂമനി  മറനിചസ  വെനിലക്കുന്നതനിനസ

കേഴനിയകമഭാ; എങ്കേനില ആയതനിവന്റെ നനിയമസഭാധുത എന്തെഭാണസ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വചേറുവെളളനി  എകസറസ  എന്നറനിയവപടുന്ന  ഹഭാരനിസണ്  മലയഭാളലാം

പഭാകന്റെഷനസ ആവകേ 2263.18 ഏക്കര് വെനിസതീര്ണ്ണമുളളതനിനഭാലുലാം മറസ വെനികേസനത്തനിനസ

തടസ്സമനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിചസ  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  സമതല  പ്രകദശവലാം

ബഭാക്കനി  വചേറനിയ  കുന്നനിന  പ്രകദശവമഭായതനിനഭാലുലാം  അഞസ  പനി.ഡബ്ലൂ.ഡനി

കറഭാഡുകേളുവടയലാം രണസ കദശതീയപഭാതകേളുവടയലാം സമതീപത്തഭായതനിനഭാലുലാം റവെനബ വെകുപസ

അഡതീഷണല  ചേതീഫസ  വസക്രടറനിയവട  കനതൃതസത്തനില  രൂപതീകേരനിച  ഉകദലഭാഗസ

സലാംഘലാം ഏറവലാം അനുകയഭാജേലമഭാവണന്നസ കേവണതകേയലാം ടനി എകസറനിവന ശബരനിമല

തതീര്തഭാടകേരുവട  സനൗകേരലഭാര്തലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഗതീനഫതീലഡസ

വെനിമഭാനത്തഭാവെള പദതനിക്കഭായനി വതരവഞടുതവകേഭാണസ ഗതഭാഗത വെകുപനില നനിനലാം

21-07-2017-ല G.O(MS)No.60/17/ഗതഭാഗതലാം ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ.

(ബനി)  സസഭാതനലത്തനിനസ  മുമ്പസ  പ്രസ്തുത  കതഭാടലാം  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷനസസ

(യ.വകേ) ലനിമനിറഡനിവന്റെ ലകേവെശമഭായനിരുന.  2005-ല ടനി ഭൂമനി ബനിലതീകവെഴസ ചേര്ചനിനസ

വെനിലപന  നടത്തനിയതസ  1984-ല  ഇന്തെലയനില  രജേനിസര്  വചേയ്ത  ഹഭാരനിസണ്സസ

മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡഭാണസ.
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(സനി)  അടനിസഭാന  റവെനബ  കരഖയഭായ  വസറനിലവമന്റെസ  രജേനിസര്  പ്രകേഭാരലാം
വചേറുവെളളനി  എകസറനിവന്റെ  ഉടമസത  കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ  'സര്ക്കഭാര്'
പണഭാരകേഭാരലലാം  വചേയസ  വെഭാര്കേള  എന്ന  ഇനത്തനിലഭാണസ.  എന്നഭാല  1923-വല
1600-ാം  നമ്പര്  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനി  പ്രകേഭാരലാം  വെനികദശനികേളഭായ  മലയഭാളലാം  റബ്ബര്  &
വപ്രഭാഡബസസ കേമ്പനനി ടനി ഭൂമനി മവറഭാരു വെനികദശ കേമ്പനനിയഭായ മലയഭാളലാം പഭാകന്റെഷനസസ
(യ.വകേ.)  ലനിമനിറഡനിനസ  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുളളതഭാകുന.  എന്നഭാല  2005-വല
ആധഭാരത്തനില  1600/1923-വല  ഭൂമനിയഭാണസ  വെനിലയസ  വെഭാങന്നവതന്നസ
പരഭാമര്ശനിവചങ്കേനിലുലാം,  ടനി മുന്നഭാധഭാരത്തനിവല  സര്വവ്വ നമ്പറുകേള വെനിലയഭാധഭാരത്തനില
ഉപകയഭാഗനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  സസഭാതനലഭാനന്തെരലാം  ഭരണഘടനയവട  296-ാം
വെകുപസ  പ്രകേഭാരവലാം,  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന  72(1)  പ്രകേഭാരവലാം
(1-1-1970)  സര്ക്കഭാരനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിട്ടുളള  ഭൂമനിയഭാവണന്നസ  കേണക്കഭാക്കഭാവന്ന
ഭൂമനിയഭാണസ.  ടനി  ഭൂമനിയഭാണസ  1984  -ല  നനിലവെനില  വെന്ന  ഹഭാരനിസണ്സസ  മലയഭാളലാം
ലനിമനിറഡസ  2005-ല  ബനിലതീകവെഴസ  ചേര്ചനിനസ  വെനിലപന  നടത്തനിയനിട്ടുളളതസ.
സസഭാതനലഭാനന്തെരലാം  നനിലവെനില  വെന്ന  സര്ക്കഭാര്,  വചേറുവെളളനി  എകസറസ  ആര്ക്കുലാം
പഭാടത്തനിനസ നലകേനിയനിടനില.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനസ  നലകുന്ന  ഭൂമനി  പഭാട  വെലവെസകേള  പ്രകേഭാരലാം
മഭാത്രകമ ലകേവെശലാം വെയ്ക്കുന്നതനിനുലാം, ലകേമഭാറലാം വചേയ്യുന്നതനിനുലാം കേഴനിയകേയളള.  മറനിച്ചു
വെനിലക്കുന്നതനിനു കേഴനിയകേയനില.

വനലവെയല - തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരമുളള ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കേസ

240 (2811) ശതീ  .   വകേ  .  സുകരഷസ കുറുപസ :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജേയദഭാസസ :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജേഭാര്ജ്ജസ :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2008-വല  വനലവെയല  -  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേസ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള ഏതസ  ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില  എത്ര  പഞഭായതകേളനില  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേസ  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞവവെനലാം  എത്ര  പഞഭായതകേളനില  പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുനവവെനമുളള
കേണക്കസ ലഭലമഭാകണഭാ; എങ്കേനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  2008-നസ  മുമ്പസ  നനികേത്തനിയതുലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനില

ഉളവപടനിടനിലഭാത്തതുമഭായ ഭൂമനിയനില വെതീടസ വെയഭാന അനുമതനി നലകുന്നതനിനസ മുനകേഭാല

ഉത്തരവകേളനിലുണഭായനിരുന്ന  അവെലകത  ഒഴനിവെഭാക്കനിയലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള

ലഘൂകേരനിച്ചുലാം പുതനിയ ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായ  നനിലലാം  നനികേത്തല  സഭാധൂകേരനിക്കഭാന

സഹഭായകേമഭാകുമഭായനിരുന്ന,  വനലവെയല  -  തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിവല

വെകുപസ  3  എ.  ഒഴനിവെഭാക്കനിയതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  എത്ര  എക്കര്  നനിലലാം

സലാംരക്ഷനിക്കവപടനിട്ടുവണന്നസ കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2008-വല വനലവെയല-തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം

ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേസ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി   കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ

പഞഭായതകേളനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇനനിയലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്ത

പഞഭായതകേളനില അടനിയന്തെരമഭായനി അവെ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   എത്ര പഞഭായതകേളനില പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുവണന്ന കേണക്കസ

റവെനബ വെകുപനില നനിലവെനില ലഭലമല.

(സനി)  ഉണസ.  2008-നസ  മുമ്പസ  നനികേത്തനിയതുലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനില

ഉളവപടനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  ഭൂമനിയനില  വെതീടസ  വെയഭാന  അനുമതനി  നലകുന്നതുമഭായനി

ബനവപടസ  റവെനബ  വെകുപസ  22-12-2016-ല  46848/പനി1/2016/റവെ  നമ്പര്

സര്ക്കുലര്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളളതഭാണസ.  കൂടഭാവത  22-12-2016-ല  തവന്ന

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വെകുപസ  994733/ആര്.എ 1/16/ത.സസ.ഭ.വെ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്

പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളളതുമഭാണസ.  ടനി  സര്ക്കുലറനിനസ  വെലകത  വെരുത്തനിവക്കഭാണസ  റവെനബ

(പനി)  വെകുപസ  1-3-2017-ല  13105/പനി1/2017/റവെ  നമ്പര്  സര്ക്കുലറുലാം

പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  2008-വല  കകേരള  വനലവെയല-തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ

നനിയമപ്രകേഭാരമുളള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനില  ഉളവപടഭാത്തതുലാം  12-8-2008-നസ  മുമ്പസ

നനികേത്തവപടതുമഭായ നനിലങ്ങള ക്രമവെത്കേരനിക്കുന്നതനിനസ മഭാത്രമുളള വെലവെസകേളഭാണസ

2008-വല  കകേരള  വനലവെയല-തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിവല  ''3 എ''

വെകുപനില  ഉളവപടുത്തനിയനിരുന്നതസ.  ആയതനിനഭാല  കചേഭാദലത്തനില  ഉന്നയനിച

രതീതനിയനിലുളള കേണവക്കടുപസ നടത്തനിയനിടനില.
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ഭൂരഹനിതരുവട പുനരധനിവെഭാസത്തനിനസ പദതനി

241 (2812) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  ഭൂരഹനിതരുവട  പുനരധനിവെഭാസത്തനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളതസ;

(ബനി) ഭൂരഹനിതര്ക്കസ മനിച ഭൂമനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ സര്കവ്വ
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ലഭാന്റെസ  ടനിബബണലുകേളനില  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന
അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി  വസഷലല  ടനിബബണലുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  നനിയമങ്ങവളയലാം  നടപടനികേവളയലാം  കുറനിചസ
ജേനങ്ങളനില അവെകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാന സലാംസഭാനത്തസ ഭൂസഭാക്ഷരതഭാ കേലഭാമ്പയനിന
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുത്ത അഞ്ചുവെര്ഷലാം വകേഭാണസ കകേരളത്തനിവല മുഴവെന ഭൂരഹനിത-ഭവെന
രഹനിതര്ക്കുലാം  ജേതീവെനിത  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനുലാം   ഭവെന  രഹനിതര്ക്കസ
മഭാനലവലാം  സുരക്ഷനിതതസവമുളള  ഭവെനകത്തഭാവടഭാപലാം  ജേതീവെനികതഭാപഭാധനി  ഉറപഭാക്കഭാന
കേഴനിയന്ന ഭവെന സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വെകുപ്പുവെഴനി
സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി (LIFE) നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  കകേരളത്തനില  17  ലഭാന്റെസ  ടനിബബണലുകേളഭാണുളളതസ.  ഇവെനിടങ്ങളനില
വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ത്തസ  ക്രയസര്ടനിഫനിക്കറസ
നലകുന്നതനിനഭായനി സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 08/2017/റവെനബ തതീയതനി 17-1-2017 ഉത്തരവെസ
പ്രകേഭാരലാം  29  വസഷലല  തഹസനിലദഭാര്മഭാര്ക്കസ  ലഭാന്റെസ  ടനിബബണലനിവന്റെ  അധനികേ
ചുമതല നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത കദവെസസലാം കകേസ്സുകേള പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭായനി 14
ജേനിലകേളനിലുലാം കദവെസസലാം ടനിബബണലുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി) ഇല.
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ഓപകറഷന അനന്തെയവട രണഭാലാം ഘടലാം

242  (2813)  ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരത്തനിവല  വവെളവക്കടസ  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജേല
നനിര്ഗ്ഗമനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയ 'ഓപകറഷന അനന്തെ' ഈ സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിവന സലാംബനനിച്ചുള റനികപഭാര്ടസ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില റനികപഭാര്ടസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 'ഓപകറഷന അനന്തെ'  യവട രണഭാലാം ഘടലാം എന്നസ തുടങവമനലാം എന്നസ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവമനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ഓപകറഷന അനന്തെ' ഈ സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭായനിട്ടുണസ.  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ പകേര്പസ അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

(സനി) വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണസ

റതീസര്കവ്വ നടപടനികേളക്കസ സസകേഭാരല ഏജേനസനികേളുവട സഹഭായലാം

243 (2814) ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള  എകപഭാഴഭാണസ  തുടങ്ങനിയവതന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള  എത്രമഭാത്രലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുവണന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുവെവര  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിവലങ്കേനില  മറസ  പദതനികേള
ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില ആവകേ എത്ര വെനികലജുകേളഭാണുളതസ;  ഇതനില റതീ സര്കവ്വ
നടന്നതുലാം  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുലാം  തുടങ്ങഭാത്തതുമഭായ  വെനികലജുകേള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നസ ജേനില തനിരനിചസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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(ഇ)  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സസകേഭാരല  ഏജേനസനികേളുവട
സഹഭായലാം  കതടുന്നതനിനസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനില  ഇതനിനസ  എത്ര  വചേലവെസ
വെരുവമന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  6-10-1965-വല  ജേനി.ഒ.(എലാം.എസ്സസ.)  നമ്പര്781/65/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തസ റതീസര്കവ്വ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.   

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  ആവകേയളള  1664  വെനികലജുകേളനില  885
വെനികലജുകേളുവട  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വറകക്കഭാര്ഡുകേള  റവെനബ  ഭരണത്തനിനസ
ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത 55  വെനികലജുകേളനില സര്വവ്വ അതനിരടയഭാള ആക്ടസ   9(2)
പ്രകേഭാരമുളള  വെനിജ്ഞഭാപനവലാം  14  വെനികലജുകേളനില  വസക്ഷന  13   പ്രകേഭാരമുളള
വെനിജ്ഞഭാപനവലാം പ്രസനിദവപടുത്തനിയനിട്ടുമുണസ.

(ഡനി)  കകേരളത്തനില ആവകേ  1664  വെനികലജുകേളഭാണുളളതസ.   ജേനില തനിരനിച്ചുളള
വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)  സലാംസഭാനവത്ത  റതീസര്കവ്വ  കജേഭാലനികേള  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേവള
ഏലപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപടസ സര്ക്കഭാര് നടപടനികേവളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

ഠഭാണ-ചേന്തെക്കുന്നസ കറഭാഡനിവന്റെ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനലാം

244 (2815)  വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഠഭാണ-ചേന്തെക്കുന്നസ  കറഭാഡനിവനറ
വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ആവെശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കഭാന  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇകപഭാള ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഠഭാണ-ചേന്തെക്കുന്നസ  കറഭാഡനിവന്റെ
വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ആവെശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ
വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനില  നനിന്നസ  (എല.എ.ആര്.ആര്.  ആക്ടസ  മുകഖനകയഭാ
കനഭാകഗഭാഷലബനിള/  ഡയറക്ടസ  പര്കചസസ  മുകഖനകയഭാ  എന്നസ  തതീരുമഭാനവമടുത്തസ)
ഭരണഭാനുമതനി പുറവപടുവെനികക്കണതുണസ.  പ്രസ്തുത ഭരണഭാനുമതനിയവട അടനിസഭാനത്തനില
നനിലവെനിലുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ വെനികധയമഭായനി തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ



282       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

ഭൂമനി പതനിവെസ  ചേടങ്ങളനില കഭദഗതനി

245  (2816)  ശതീ  .    എലകദഭാസസ  പനി  .    കുന്നപനിളനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഭൂമനി പതനിവെസ ചേടങ്ങള 1964 വല ചേടലാം 4 ല പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന
പതനിവെസ ഉകദ്ദേശങ്ങളക്കുപുറവമ,  പതനിച്ചുവകേഭാടുക്കുന്ന ഭൂമനി വെഭാണനിജേല ആവെശലങ്ങളക്കസ
കൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്കവെനിധത്തനില  ചേടലാം  4 ല  കഭദഗതനി  വെരുതവെഭാന
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങ്കേനില  അതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  നഭാളനിതുവെവര
സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ഭൂമനി പതനിവെസ ചേടങ്ങള 1964 വല ചേടലാം(4) പ്രകേഭാരലാം കൃഷനി,  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അയല  വെസ്തുവെനിവന്റെ  ഗണകേരമഭായ  അനുഭവെലാം  എന്നതീ
ആവെശലങ്ങളക്കഭാണസ  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  നലകുന്നതസ.   കമല  പതനിവെസ  ഉകദ്ദേശലങ്ങളക്കു
പുറകമ  പതനിച്ചു  വകേഭാടുക്കുന്ന  ഭൂമനി  വെഭാണനിജേല  ആവെശലങ്ങളക്കസ  കൂടനി
ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്കവെനിധത്തനില  ചേടലാം(4)-ല  കഭദഗതനി  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതസ
സലാംബനനിചസ തതീരുമഭാനവമഭാനവമടുത്തനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല

ലൂലുമഭാളനിനസ  ലകേമഭാറനിയ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി

246 (2817) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ലുലു  മഭാളനിനസ
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി വവകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില എവെനിവടവയലഭാലാം;

(ബനി)  എത്ര  വെര്ഷമഭായനി  ഇനൗ  സഭാപനത്തനിവന്റെ  വവകേവെശലാം  ഇരനിക്കുന്ന
ഭൂമനിയഭാണസ വവകേമഭാറനിയവതന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണസ  വവകേമഭാറനിയവതനലാം  ഏവതലഭാലാം  വെനികലജുകേളനിലുള
തഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ; ഇനൗ ഭൂമനിയവട കേകമ്പഭാള വെനില എത്രയഭാണസ;

(ഡനി) ഏതസ നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണസ ഭൂമനി വവകേമഭാറനിയവതന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;
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(ഇ)  ഇതനികലക്കസ  ആവെശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്,  ലഭാന്റെസ  റവെനബ
കേമ്മേതീഷണര് എന്നനിവെര് നലകേനിയനിരുകന്നഭാ;  ബനവപട ഫയലനിവന്റെ കനഭാടസ  ഫയല
സഹനിതമുള പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം ലൂലുമഭാളനിനസ സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി ലകേമഭാറനിയനിടനില.

(ബനി-ഇ) ബഭാധകേമല.

കകേരള ലഭാന്റെസ   വഡവെലപ്വമന്റെസ  കകേഭാര്പകറഷനവെഴനി നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള

247  (2818)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  കകേരള  ലഭാന്റെസ  വഡവെലപ്വമന്റെസ
കകേഭാര്പകറഷനവെഴനി  വനടുമങ്ങഭാടസ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം  നലകുകമഭാ;  എവെനിവടവയലഭാമഭാണസ  ഇതസ
നടപനിലഭാക്കനിയവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  ഏവതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ  ഏവറടുത്തനിരനിക്കുന്നവതനലാം  അവെ  ഏതസ  ഘടത്തനിലഭാവണനലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപസ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ
നടപനിലഭാക്കുന്നവതനലാം എവെനിവടവയലഭാവമനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  വനടുമങ്ങഭാടസ  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനില വകേ.എല.ഡനി.സനി മുകഖന പദതനികേവളഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി&സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  നബഭാര്ഡനിവന്റെ
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ. -23 സതീമനില ഉളവപടുതന്നതനിനഭായനി വനടുമങ്ങഭാടസ നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  തുകമ്പഭാടസ  കക്ഷത്രക്കുളലാം,  പൂവെത്തൂര്,  കേരകുളലാം  പഞഭായത്തനിവല
ചേനിറതലക്കുളലാം,  വവെമ്പഭായലാം പഞഭായത്തനിവല മുടനിപ്പുര,  ഏലകുളലാം  വകേഭാഞനിറ  എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേളുവട കപ്രഭാജേക്ടസ റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.
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കകേരള വനലവെയല - തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണനനിയമലാം കഭദഗതനി
വചേയ്യുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം

248 (2819) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2008-വല  കകേരള  വനലവെയല  -  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം
കഭദഗതനി വചേയ്യുവെഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വെലവെസഭായ,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി  വനലവെയല
നനികേതന്നതസ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  കഭദഗതനി  വചേയണവമന്നസ
അഡതീഷണല  അഡസകക്കറസ ജേനറല റവെനബവെകുപനിനസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സമതീപപ്രകദശവത്ത ഭൂമനിയവട വെനിലയവട അടനിസഭാനത്തനില വെയലനിനസ
വെനില  ഈടഭാക്കനിയകശഷലാം  നനികേത്തഭാന  അനുമതനി  നലകേണവമന്ന  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം
പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിവന്റെ  അന്തെനഃസത്തവയ  ബഭാധനിക്കുന്നതുലാം  സലാംസഭാനവത്ത
പരനിസനിതനിക്കസ  വെളവര  കദഭാഷലാം  വചേയ്യുന്നതുമഭാകേയഭാല  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ഭൂമനി കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ കപഭാലതീസനിവന്റെ സഹഭായലാം

249 (2820)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം സലാംസഭാനത്തസ സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ  റവെനബ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ  സസതനമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിവെനികശഷലാം സലാംജേഭാതമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  കേകയറവമഭാഴനിപനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്ന  റവെനബ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ  ഭതീഷണനിയലാം  മര്ദ്ദേനവലാം  കനരനികടണനിവെരുന്ന  സഭാഹചേരലലാം
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  കേകയറവമഭാഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ  റവെനബ  സലാംഘലാം
കപഭാലതീസനിവന്റെ  സഹഭായലാം  കതടഭാറുകണഭാ;  എങ്കേനില  കപഭാലതീസനിവന്റെ  എലഭാവെനിധ
സഹഭായങ്ങളുലാം റവെനബ സലാംഘത്തനിനസ ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കനതൃതസത്തനില  ഭൂമനി  കേകയറവമഭാഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ
ഏവതങ്കേനിലുലാം  ജേനിലയനില  ഏവതങ്കേനിലുലാം  സലത്തസ  കപഭാലതീസനിവന്റെ
സഹഭായമഭലര്തനിചനിട്ടുലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  എവെനിവടയഭാണസ  ഈ
സനിതനി ഉണഭായതസ; ഇതനിവനതനിവര റവെനബ വെകുപസ എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി&ഡനി)  ഭൂമനി  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ  റവെനബ  ഉകദലഭാഗസര്
കപഭാലതീസനിവന്റെ  സഹഭായലാം  കതടഭാറുണസ.   ഒഴനിപനിക്കല  നടപടനിക്കസ  കപഭാലതീസനിവന്റെ
സഹഭായവലാം സഭാന്നനിദലവലാം ആവെശലവപട സനര്ഭങ്ങളനിവലലഭാലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.

ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ ലഭനിക്കുന്നതനിനസ കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള

250 (T2821)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ റവെനബ അധനികേഭാരനികേങ്ങളനില
നനിനലാം ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ ലഭനിക്കുന്നതനിനസ കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില ഇക്കഭാരലത്തനില എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ
സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ നലകുന്നതനിനസ പനിതഭാവെനിവന്റെ സ്കൂള സര്ടനിഫനിക്കറസ
സമര്പനിക്കണവമന്നസ നനിബനനയകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ  നലകുന്നതസ  സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം ജേഭാതനി വതളനിയനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ വെലകമഭായ
കരഖകേള  സമര്പനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ
ബുദനിമുട്ടുണഭാകേഭാറനില.

(ബനി) ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ ലഭനിക്കുന്നതനിനസ പനിതഭാവെനിവന്റെ സ്കൂള സര്ടനിഫനിക്കറസ
സമര്പനിക്കണവമന്ന  നനിബനനയനില.  എന്നഭാല  അകപക്ഷകേവന്റെ  ജേഭാതനി
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കസ  ലഭനിച  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട
പകേര്കപഭാ സ്കൂള സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ ആവെശലവപടഭാറുണസ.

T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം  സമര്പനിക്കുന്ന കരഖകേളുവടയലാം  വെനികലജേഭാഫതീസറുവട
സസതനമഭായ  പ്രഭാകദശനികേഭാകനസഷണത്തനില  വവെളനിവപടുന്ന  വെസ്തുതകേളുവടയലാം
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ  നലകുന്നതസ.  എലഭാ  ജേഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവടയലാം സഭാധുതഭാ കേഭാലയളവെസ മൂനവെര്ഷമഭായനി ഉയര്ത്തനി സര്ക്കഭാര്
4-8-17-ല ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.

ശതീ. റനികജേഭാ മഭാതബവെനിവന്റെ സലലാം കപഭാക്കുവെരവെസ  വചേയഭാന നടപടനി

251  (2822)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  കബഭാക്കനില  കേഞനിക്കുഴനി  വെനികലജേനില  കേഞനിക്കുഴനി  കേരയനില
കബഭാക്കസ  നമ്പര്  47  (റനി.പനി.നമ്പര്  എഫസ  21)  സര്വവ്വ  നമ്പര്  21/01-ല
കവെഴമ്പകശ്ശേരനില,  ശതീ.റനികജേഭാ  മഭാതബ  വെനിലയസ  വെഭാങ്ങനിയ  25  വസന്റെസ  സലലാം
കപഭാക്കുവെരവെസ  വചേയ്തസ  നലകുന്നതനിനസ  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനികന്മേല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതസ എന്തുവകേഭാണഭാണസ;

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിചസ ഇടുക്കനി ആര്.ഡനി.ഒ. ഓഫതീസനിവല ബനി1 വസക്ഷനനില
നനിലവെനിലുള ഫയല നമ്പര് 2895/2017-ല അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഞനിക്കുഴനി വെനികലജേനിവല കബഭാക്കസ നമ്പര് 47 എഫസ 21-ാം നമ്പര്
തണകപരനില  സര്വവ്വ  നമ്പര്  21/01-ലവപട  0.6165  വഹക്ടര്  സലത്തനിനസ
നലഭായവെനില  നനിശയനിചസ  നലകുന്നതനിനസ  ശതീ.  കജേഭാണ്മത്തഭായനി  കവെഴഭാമ്പകശ്ശേരനില
എന്നയഭാളുവട  കപരനില  അകപക്ഷ  ഇടുക്കനി  ആര്.ഡനി.  ഓഫതീസനില  ലഭനിചനിട്ടുണസ.
ഇടുക്കനി ആര്.ഡനി. ഓഫതീസനില ഇതസ സലാംബനനിചസ ബനി1-2895/2017 എന്ന ഫയലുലാം
നനിലവെനിലുണസ.  കമല  വെനിവെരനിച  തണകപരനില  ഉളവപട  സലവമഭായനി  ബനവപടസ
ശതീ.  റനികജേഭാ മഭാതബ കപഭാക്കുവെരവെനിനഭായനി അകപക്ഷനിചനിട്ടുളളതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില.
ടനി സലത്തനിനസ നലഭായവെനില നനിശയനിചനിടനില.  അതനികലക്കഭായനി ഇടുക്കനി ആര്.ഡനി.ഒ.
ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  സമര്പനിചനിട്ടുളള  വപ്രഭാകപഭാസല  ഇടുക്കനി  ജേനിലഭാ  കേളക്ടറുവട
സജേതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

പടയവെനിതരണലാം

252  (2823)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് എത്ര പടയകമളകേള നടത്തനിയനിട്ടുണസ;
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(ബനി)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനസ കശഷലാം എത്ര പടയങ്ങള
വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവവെന്നസ  വവെളനിവപടുതകമഭാ;  ഇതനില  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുമുളള
പടയങ്ങള എത്ര വെതീതവമന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉപഭാധനിരഹനിത പടയങ്ങള വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില എത്ര;

(ഡനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  അലസനവമന്റെസ  ഓര്ഡര്
നലകേനിയനിരുന്ന എത്ര കപര്ക്കസ പടയലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തുവവെന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(ഇ)  പുഴ,  കേഭായല,  കറഭാഡസ  മുതലഭായവെയവട  പുറകമ്പഭാക്കസ  ഭൂമനികേളനില
വെര്ഷങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഭൂരഹനിതര്ക്കസ  പടയലാം  നലകുന്നതനിനസ
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനില  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
വവകേവക്കഭാണ്ടുവവെന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫസ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനസ  കശഷലാം  ഭൂമനി  പതനിവെസ
ചേടങ്ങളനില എവന്തെലഭാലാം  കഭദഗതനികേള വെരുത്തനിവയന്നസ  വെലകമഭാക്കുകമഭാ;  അവെയവട
പകേര്പസ കമശപ്പുറത്തസ വവെയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-എഫസ) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.

ഭൂമനി  പതനിവെസ  ചേടങ്ങളനില  കഭദഗതനികേള  വെരുതന്ന  നടപടനി  അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണസ.

പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

253 (2824)  ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷസ കുറുപസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  പുതനിയതഭായനി  തഭാലൂക്കുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ സലാംബനനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എവന്തെലഭാമഭാണസ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ നനിലവെനിലുളള തഭാലൂക്കുകേളുവട വെനിസതീര്ണ്ണലാം,  ജേനസലാംഖല,
ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിവന്റെയലാം  പനികന്നഭാക്കഭാവെസ,  വെനികേസന  സഭാദലത,  ജേനങ്ങളുവട
യഭാത്രഭാസനൗകേരലലാം,  ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിച്ചുളള  അതനിര്ത്തനികേള,  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുവട
ആവെശലലാം,  ഭരണപരമഭായ  സനൗകേരലലാം  എന്നനിവെയഭാണസ  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിവെരുന്നതസ.
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കകേഭാവെളലാം വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെ ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം

254 (2825)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാവെളലാം  വകേഭാടഭാരവലാം  അനുബനഭൂമനിയലാം  ഐ.ടനി.ഡനി.സനി.-ക്കസ
ലകേമഭാറനിയതസ എന്നഭായനിരുന; അകതഭാവടഭാപലാം ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം ലകേമഭാറനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  അതനിനു  കശഷലാം  എകപഭാവഴങ്കേനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം
ലകേമഭാറനിവക്കഭാണസ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില പകേര്പസ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങ്കേനില സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അത്തരവമഭാരു ഉത്തരവെനിവന്റെ അഭഭാവെത്തനില
ഈ ഭൂമനി കപഭാക്കുവെരവ വചേയ്തു വകേഭാടുത്തനിരുകന്നഭാ;  എങ്കേനില അതനിനുള നടപടനിക്രമലാം
ആരലാംഭനിചതസ  എവെനിവട  നനിന്നഭായനിരുന;  ഏതസ  ഉകദലഭാഗസനഭാണസ  അതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയതസ;

(ഡനി) ഇതസ സലാംബനനിച കരഖകേളുവട പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  18-7-1970-വല  G.O.  (MS)242/1970/PD  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാവെളലാം
വകേഭാടഭാരവലാം  അനുബന  ഭൂമനിയലാം  അതനിവന്റെ  ലകേമഭാറ  വെലവെസകേള  പനിന്നതീടസ
നനിശയനിക്കുന്നതഭാവണന്ന നനിബനനയനില ലകേവെശഭാവെകേഭാശലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
വെനികനഭാദസഞഭാര വെകുപനിനസ ലകേമഭാറനി നലകേനിയനിരുന.

(സനി)  വെനിഴനിഞലാം  വെനികലജേനിവല  റതീസര്വവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനികനഭാടസ
അനുബനനിചസ  ഐ.റനി.ഡനി.സനി.-യവട  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചസ  വെനികലജേസ
റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില മഭാറലാം വെരുതന്നതനിനുലാം Land Acquisition Award -കേള പ്രകേഭാരലാം
ഭൂമനി  ലകേമഭാറലാം  വചേയ്ത  തതീയതനി  മുതല  കേരലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  നനിര്കദ്ദേശലാം
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്  23-5-2000-വല  വകേ  4-30636/2000  നമ്പര്
നടപടനിക്രമലാം  പ്രകേഭാരലാം  നലകുകേയലാം  വനയഭാറനിനകേര  അഡതീഷണല  തഹസനിലദഭാര്
ഐ.റനി.ഡനി.സനി. കപരനില കപഭാക്കുവെരവെസ നടപടനികേള വചേയ്തനിട്ടുളളതുമഭാണസ.

(ഡനി)  ജേനിലഭാ  കേളക്ടറുവട  23-5-2000-വല  വകേ4-30636/2000  നമ്പര്
നടപടനിക്രമത്തനിവന്റെ പകേര്പസ ഇകതഭാവടഭാപലാം കചേര്ക്കുന*.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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ചേഭാലനിയലാം - കേടലുണനി കറഭാഡനിവല കേകയറലാം

255  (2826)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലനിയലാം  -  കേടലുണനി  കറഭാഡനിവല  കേകയറങ്ങള  സര്വവ്വ  നടത്തനി
കേവണതന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങ്കേനില സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇവലങ്കേനില സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചേഭാലനിയലാം-കേടലുണനി കറഭാഡനിവല കേകയറലാം പരനികശഭാധനിചസ റനികപഭാര്ടസ
നലകേഭാന വസഷലല സര്വവ്വ ടതീമനിവന നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം സര്വവ്വ ടതീലാം പ്രവെ തൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വസചസ തയഭാറഭാക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.   ചേഭാലനിയലാം കേടലുണനി കറഭാഡസ
പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡസ  ആയതനിനഭാല കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ  പനി.ഡബബ.ഡനി.
വെകുപനിനസ കേകയറത്തനിവന്റെ വസചസ സഹനിതലാം റനികപഭാര്ടസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.

വചേഭാകനി വെനികലജേസ  ഓഫതീസനിവന്റെ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

256 (2828)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വചേഭാകനി  വെനികലജേസ  ഓഫതീസസ  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  നനിലവെനിലുള
അവെസ എവന്തെന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ; ആയതസ ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം എന്തെഭാണസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വചേഭാകനി വെനികലജേസ ഓഫതീസനിവന്റെ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ 2017-18 പഭാന
സതീമനിവല  സഭാര്ടസ  റവെനബ  ആഫതീസസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം,  40  ലക്ഷലാം  രൂപയനില
കേവെനിയഭാത്ത തുകേയ്ക്കുളള എസനികമറസ ജേനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രവയവകേഭാണസ തയഭാറഭാക്കനി
നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രയമഭായനി  എഗനിവമന്റെസ  വെചസ  പണനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം ജേനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ജേനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കേനിവല അപഭാകേതകേളുമഭായനി ബനവപട പരഭാതനികേള

257 (2829) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഭൂമനി  സലാംബനനിച  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനിവല
അപഭാകേതകേളുമഭായനി ബനവപട പരഭാതനികേള നലകുവെഭാന ഭൂവടമകേൾക്കസ അധനികേഭാരലാം
നലകേനി  വനലവെയല  -  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണനനിയമത്തനില  കഭദഗതനി
വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  ദനിവെസത്തനിനുളനില  പരഭാതനി  നലകേണവമന്നഭാണസ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതസ;

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാകദശനികേ  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേളക്കസ  എത്ര
പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചുവവെനലാം അതനില എത്ര പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചസ  അപഭാകേത
പരനിഹരനിച്ചുവവെനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഭൂമനി  സലാംബനനിച  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനിവല
അപഭാകേതകേളുമഭായനി ബനവപട പരഭാതനികേള നലകുവെഭാന ഭൂവടമകേളക്കസ അധനികേഭാരലാം
നലകേനി  വനലവെയല  -  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനില  കഭദഗതനി
വെരുത്തനിയനിടനില.   എന്നഭാല   2008-വല  കകേരള   വനലവെയല  -  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ ചേടങ്ങളനില  ഇതു  സലാംബനനിചസ  കഭദഗതനി  വെരുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ആയതു
പ്രകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  ഉത്തരവെസ  പ്രസനിദവപടുത്തനിയ  30-5-2017  മുതല  90
ദനിവെസത്തനിനുളളനില പരഭാതനി സമര്പനിക്കണവമന്നഭാണസ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതസ.

(ബനി) വെനിവെരലാം  കശഖരനിച്ചു വെരുന.

റവെനബ വെകുപനിവല ഗ്രൂപസ വെനികലജുകേള

258  (2830)  ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) റവെനബ വെകുപനില എത്ര ഗ്രൂപസ വെനികലജുകേള ഉവണന്ന വെനിവെരലാം നലകേഭാകമഭാ;
ഈ ഗ്രൂപസ വെനികലജുകേള  വെനിഭജേനിചസ പ്രകതലകേലാം ഓഫതീസഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ സര്ക്കഭാര്
എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2006-2011-സര്ക്കഭാറനിവന്റെ  സമയത്തസ  പ്രകതലകേലാം  വകേടനിടലാം
ഉണഭായനിരുന്ന  ഗ്രൂപസ  വെനികലജേഭാഫതീസുകേവള  വെനിഭജേനിചസ  പുതനിയ  വെനികലജേഭാഫതീസസ
പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിരുന്നതുകപഭാവലയള  മഭാതൃകേ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേഭാഫതീസുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വെനികലജേസ  അസനിസന്റെനിവന  നനിയമനിക്കണവമന്ന  9-ാം
ശമ്പള  കേമ്മേതീഷവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പുതനിയ അധനികേഭാര കകേന്ദ്രമഭായനി മഭാറുന്ന അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങവള ഒഴനിവെഭാക്കനി
പകേരലാം വെനികലജേഭാഫതീസുകേളനില തവന്ന ഫണസ ഓഫതീസഭായനി പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ
എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഇ)  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടനില-ല  നനിരന്തെരമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില ഇതസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ)  ഭൂനനികുതനി  ഉളവപവട  റവെനബ  വെകുപനില  ഈടഭാക്കുന്ന  നനികുതനികേള
അടയ്ക്കുന്നതനിനസ  ഇ-കപയ്വമന്റെസ  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജേനി)  ഭൂകരഖകേളുവട ഡനിജേനിറലലകസഷന പദതനി ഏതുവെവര എത്തനി,  എന്നസ
പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം  എന്നസ  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  സലാംകയഭാജേനിത  സമഗ  റവെനബ  കപഭാര്ടല
പരനിഗണയനിലുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില പ്രവെര്ത്തനലാം ഏതസ  ഘടത്തനില എത്തനി  ;  എന്നസ
ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാകുലാം എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  റവെനബ  വെകുപനില  100  ഗ്രൂപസ  വെനികലജുകേള  ഉണസ.  ഗ്രൂപസ
വെനികലജുകേളുവട വെനിഭജേനലാം സലാംബനനിച വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചസ വെരുന.

(സനി) പ്രസ്തുത വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചസ വെരുന.

(ഡനി)  റവെനബ  വെകുപനിവന്റെ  അടനിസഭാന  ഘടകേമഭായ  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേള
നവെതീകേരനിചസ അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള സജ്ജതീകേരനിക്കുന്ന മുറയസ  ഫണസ ഓഫതീസസ
സലാംവെനിധഭാനലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചു വെരുന.

(ഇ)  ഇന്റെര്വനറസ  കേണക്ടനിവെനിറനി  തകേരഭാറുകേളമൂലവലാം  അകപക്ഷകേരുവട
ബഭാഹുലലലാംമൂലവലാം   ചേനില  അവെസരങ്ങളനില  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ   സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കസ  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടനിട്ടുളളതസ   ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ
ഐ.റനി.  മനിഷനുമഭായലാം  എന.ഐ.സനി.-യമഭായലാം  ബനവപടസ  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടസ പദതനിവെഴനി നലകുന്ന  24 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
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പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഓണ്ലലനഭായനി നലകേഭാനഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളവതങ്കേനിലുലാം  5-9-2013-വല
സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് നമ്പര് 29086/T3/13/Rev  പ്രകേഭാരലാം സഭാകങ്കേതനികേ തടസ്സങ്ങള
കനരനിടുന്ന അവെസരങ്ങളനില കനരനിടസ അകപക്ഷനിക്കുന്നവെരുവട സര്ടനിഫനിക്കറസ കനരനിടസ
നലകുന്നതസ പരനിഗണനിക്കണവമന്നസ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുമുണസ.

(എഫസ)  റവെനബ വെകുപസ  സസതീകേരനിക്കുന്ന എലഭാവെനിധ നനികുതനികേളുലാം  ഫതീസുകേളുലാം
ഓണ്ലലനഭായനി  വെനികലജേസ  ഓഫതീസസ  മുകഖനകയഭാ  കനരനികടഭാ  ഇ-കപവമന്റെസ
സലാംവെനിധഭാനലാം  മുകഖന  ഓണ്ലലന  ആയനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുളള  സനൗകേരലലാം  ഘടലാം
ഘടമഭായനി മഭാത്രകമ നടപനിലഭാക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള.   ആദലഘടമഭായനി വെനികലജേസ
റനികക്കഭാര്ഡുകേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്തസ  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവെരവെസ  ആരലാംഭനിച
വെനികലജുകേളനില ഭൂനനികുതനി ഈ സലാംവെനിധഭാനലാംവെഴനി അടയ്ക്കുവെഭാന സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ജേനി)  സലാംസഭാനവത്ത ഭൂകരഖകേള ഡനിജേനിലറസസ വചേയ്യുന്നതുമഭായനി ബനവപടസ
വെനികലജേസ ഓഫതീസുകേളനിവല അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി രജേനിസറുകേള (BTR),  തണകപര്
രജേനിസറുകേള  (TPR)  എന്നനിവെ  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാനത്തസ  ആവകേയളള  1664 വെനികലജുകേളനില  ഇതനിനകേലാം
1243  എണ്ണത്തനിവല  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി  രജേനിസറുകേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്തു
കേഴനിഞനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത,  പ്രസ്തുത വെനികലജുകേളനില ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവെരവെസ,  ഇ-
കപവമന്റെസ  എന്നനിവെ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിഞനിട്ടുണസ.  വെനികലജേസ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള
ഡനിജേനിലറസസ വചേയ്യുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ബനി.റനി.ആര്.  ഡനിജേനിലറകസഷന,
റനി.പനി.ആര്.  ഡനിജേനിലറകസഷന  എന്നനിങ്ങവന  ഘടലാം  ഘടമഭായനിടഭാണസ
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ.  ബനി.റനി.ആര്.  ഡനിജേനിലറകസഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
1243 വെനികലജുകേളനില  450  എണ്ണത്തനിവല  തണകപര് രജേനിസറുകേളുലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം
ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്തു കേഴനിഞനിട്ടുണസ.   സലാംസഭാനവത്ത  മുഴവെന  ജേനിലകേളനിലുലാം  ഈ
പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  മറസ  പ്രതനികൂല  സഭാഹചേരലങ്ങളനിലഭാവയങ്കേനില  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവന്റെ  അവെസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ
വെനികലജുകേളനിവലയലാം  ഭൂനനികുതനി  രജേനിസറുകേള,  തണകപര്  രജേനിസറുകേള  എന്നതീ
അടനിസഭാന  ഭൂകരഖകേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവവമന്നസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കമല  പറഞ  ഡനിജേനിലറകസഷന  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന
മുറയ്കക്കഭാ  ഏവതങ്കേനിലുലാം  ഘടത്തനില  ആവെശലകേത  കബഭാധലമഭാകുന്നപക്ഷകമഭാ
മഭാത്രകമ  റവെനബ  കപഭാര്ടല  സലാംബനനിച  കമല  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവെഭാന
സഭാധനിക്കുകേയളള.
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റവെനബ വെകുപനില പുതനിയ തസനികേകേള

259  (2831)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  റവെനബ  വെകുപനില
പുതനിയ  തസനികേകേള  അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം റവെനബ വെകുപനില പുതനിയ
തസനികേകേവളഭാനലാം അനുവെദനിചനിടനില.

വകേഭാലലാം പഭായനിക്കട കറഭാഡനിവല കേടകേളക്കസ തതീപനിടനിത്തലാം

260 (2832) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാലലാം പഭായനിക്കട കറഭാഡനില  11  കേടകേളക്കസ തതീപനിടനിച സലാംഭവെത്തനില
എത്ര  രൂപയവട  നഭാശനഷ്ടങ്ങളഭാണസ  ഉണഭായനിട്ടുളളവതന്നസ  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇതു  സലാംബനനിചസ  കേളക്ടറുവട  റനികപഭാര്ടസ  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീപനിടനിത്തത്തനില  നഭാശനഷ്ടമുണഭായ  കേടയടമകേളക്കസ  വെകുപനില
നനികന്നഭാ  ബഹു.  മുഖലമനനിയവട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനിലനനികന്നഭാ  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങ്കേനില  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വകേഭാലലാം ചേനിന്നക്കട പഭായനിക്കട കറഭാഡനില 25-3-2017-നസ രഭാവെനിവല
4.30-നസ  വെലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളക്കസ  തതീപനിടനിചസ  പതനിവനഭാകന്നഭാളലാം  കേടമുറനികേളുലാം
അതനിലുണഭായനിരുന്ന  സഭാധനങ്ങളുലാം  കേത്തനിനശനിചനിട്ടുളളതഭാണസ.  വകേടനിടലാം  കേത്തനി
നശനിചതനിനസ  41,86,024 രൂപയവടയലാം കസഭാക്കസ കേത്തനി നശനിചതനിനസ 2,45,00,000
രൂപയവടയലാം  നഷ്ടലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  മുഖലമനനിയവട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്തു  വകേഭാണ്ടുളള
വകേഭാലലാം  ജേനിലഭാ  കേളക്ടറുവട  19-6-2017-വല  കേത്തസ  P-1635660/DRF-C2/17/റവെ.
നമ്പര് ഫയലഭായനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.
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ഇടുക്കനി ജേനിലയനിവല പടയവെനിതരണലാം

261 (2833) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  1993-വല  വസഷലല  റൂളസസ  പ്രകേഭാരലാം  ഇടുക്കനി  ജേനിലയനില  എത്ര
പടയങ്ങള ഈ സര്ക്കഭാര് നലകേനിയനിട്ടുണസ;  തഭാലൂക്കസ,  വെനികലജേസ തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പടയങ്ങള നലകുന്നതനിനസ റൂള-6 പ്രകേഭാരലാം ലകേവക്കഭാണ നടപടനി
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിചതസ ഏവതലഭാലാം വെര്ഷമഭാണസ;

(ഡനി)  ഇടുക്കനി ജേനിലയനില High Range Colonisation-ല എത്ര കപര്ക്കസ ഇനനി
പടയലാം നലകേഭാനുവണന്നസ തഭാലൂക്കസ, വെനികലജേസ തനിരനിചസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇവെര്ക്കസ പടയലാം നലകുന്നതനിനസ ഈ സര്ക്കഭാര് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാണ്ടുവവെന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ) 1993-വല വസഷലല റൂളസസ പ്രകേഭാരലാം പതനിച്ചുനലകുന്നതനിനസ ഇടുക്കനി
ജേനിലയനില  എത്ര  ഭൂമനി  ലഭലമഭാണസ  എന്നസ  തഭാലൂക്കസ,  വെനികലജേസ  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കസ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ജേനി)  1-1-1977-നസ  മുനപസ  ഭൂമനി  ലകേവെശമനിരുന  എന്നസ  വതളനിയനിക്കുന്ന
കജേഭായനിന്റെസ  വവെരനിഫനികക്കഷന അവലങ്കേനില റതീസര്കവ്വ കരഖകേള ഇടുക്കനി  ജേനിലയനില
ലഭലമഭാകണഭാ; എങ്കേനില എന്നഭാണസ ലഭലമഭായവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി ജേനിലയനില ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനു കശഷലാം
1993  ചേട  പ്രകേഭാരലാം  3511  പടയങ്ങളുലാം,  1964-വല  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  2010
പടയങ്ങളുലാം ഉളവപവട 5521 പടയങ്ങള വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഇടുക്കനി ജേനിലയനില
7  ഭൂമനിപതനിവെസ  ആഫതീസുകേള  മുകഖന  1993  -വല  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്തനിട്ടുളള പടയങ്ങളുവട തഭാലൂക്കസ തനിരനിച്ചുളള കേണക്കസ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. മുരനിക്കഭാകശ്ശേരനി - 293

2.  കേടപന - 904

3. വനടുങ്കേണലാം - 1189

4.  കേരനിമണ്ണൂര് - 145

5.  രഭാജേകുമഭാരനി - 158

6. ഇടുക്കനി - 660

7. പതീരുകമടസ - 162
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(ബനി)  റൂള  6  പ്രകേഭാരലാം  പടയത്തനിനുളള  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതുലാം,
ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  ആകക്ഷപലാം  ഉവണങ്കേനില  കരഖവപടുതന്നതനിനഭായനി
പരസലവപടുതന്നതുമഭാണസ.  കജേഭായനിന്റെസ വവെരനിഫനികക്കഷന ലനിസസ പ്രഭാബലലത്തനിലുളള
സലങ്ങളനില  ടനി  ലനിസനില  ഉലവപടവെര്ക്കുലാം  ഉടുമ്പനകചേഭാല  തഭാലൂക്കനില
വഫയര്ലഭാനഡസ  രജേനിസറനില ഉളവപടനിട്ടുളളവെര്ക്കുലാം  (ഏലലാം കൃഷനി ഒഴനിവകേ)  പടയലാം
നലകുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  2004,  2010  വെര്ഷങ്ങളനില  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിചനിരുന്നതുലാം  ടനി
അകപക്ഷകേളനില നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതുമഭാണസ.   2017  ജൂലല മഭാസലാം ഒന്നഭാലാം
തതീയതനി  മുതല  പുതനിയ  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതുലാം  പടയ  നടപടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതുമഭാണസ.

(ഡനി) ലഹകറഞസ കകേഭാളലനകസഷന സതീലാം പ്രകേഭാരലാം പടയത്തനിനഭായനി ലഭനിച
25 അകപക്ഷകേളഭാണസ തതീര്പഭാക്കഭാനുളളതസ.

1. കദവെനികുളലാം തഭാലൂക്കസ

മറയൂര് വെനികലജേസ - 03

2.  ഉടുമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കസ

പഭാറകത്തഭാടസ വെനികലജേസ -  05

കേരുണഭാപുരലാം വെനികലജേസ -  06

പഭാമ്പഭാടുലാംപഭാറ വെനികലജേസ -  09

കേലക്കൂന്തെല വെനികലജേസ -   2

(ഇ)  ഈ  കകേസുകേളനിവലലഭാലാം   വെസ്തുവെനിവന്റെയലാം  റനിക്കഭാര്ഡുകേളുവടയലാം
പരനികശഭാധന ഉളവപവടയളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(എഫസ)  1993  ചേടപ്രകേഭാരലാം   പതനിച്ചുനലകുന്നതനിനസ   ഇടുക്കനി   ജേനിലയനില
കജേഭായനിന്റെസ  വവെരനിഫനികക്കഷന  ലനിസസ  പ്രകേഭാരലാം  ഇടുക്കനി,  വതഭാടുപുഴ,  കദവെനികുളലാം,
പതീരുകമടസ  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി  5000  വഹക്ടര്  ഭൂമനിയലാം  ഇടുക്കനി,  ഉടുമ്പനകചേഭാല
തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി  സനി.എചസ.ആര്.  കമഖലയനില   20363   വഹക്ടര്  ഉളവപവട
ആവകേ 25363  വഹക്ടര് ഭൂമനിക്കസ കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ.  അനുമതനി ലഭനിച ഭൂമനി
വെനികലജേസ  തനിരനിചസ  പ്രകതലകേലാം  സര്കവ്വ  വചേയ്തനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  വെനികലജേസ  തനിരനിചസ
കേണക്കസ ലഭലമല.

(ജേനി)  1-1-1977-നസ  മുനപസ  ഭൂമനി  ലകേവെശമനിരുന  എന്നസ  വതളനിയനിക്കുന്ന
കജേഭായനിന്റെസ  വവെരനിഫനികക്കഷന,  റതീസര്കവ്വ  കരഖകേള  ജേനിലയനിവല  ഭൂമനിപതനിവെസ
ആഫതീസുകേളനില ലഭലമഭാണസ.  ലഭലമഭായ തതീയതനി വെലകമല.
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എളലാംകുളലാം വെനികലജേനില പടയലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനസ  സമര്പനിച അകപക്ഷ

262  (2834)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

എറണഭാകുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല എളലാംകുളലാം വെനികലജേനില പടയലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനസ
സമര്പനിചനിരുന്ന അകപക്ഷകേള ഏവതലഭാമഭാവണന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  അവെയവട
നനിലവെനിവല സനിതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എളലാംകുളലാം  കമയ്ദനിന  കകേഭാളനനി  നനിവെഭാസനികേള  58  കപര്  പതനിവെസ  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിരുന. 52 കപര്ക്കസ പടയലാം നലകേനി.

42  എളലാംകുളലാം മഭാനവെ നഗര് കകേഭാളനനി നനിവെഭാസനികേള  അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചു.
പതനിച്ചുനലകുന്നതനിനസ  ആവെശലവപടനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  പുഴ  പുറകമ്പഭാക്കഭായതനിനഭാല
പതനിവെനിനു വെനികധയമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം ഈ വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

പണഭാരചനിറ  കകേഭാളനനി  -  പൂണനിതറ  എളലാംകുളലാം  അതനിരനിലുളള  ലതക്കുടലാം
ബണസ കേടവെന കറഭാഡനില എളലാംകുളലാം വെനികലജേസ പരനിധനിയനിലവപട 30 കപര് അകപക്ഷ
നലകേനി.   പതനിവെനിനുളള  അനുമതനിക്കഭായനി  വകേഭാചനിന കകേഭാര്പകറഷനസ  കേണയന്നൂര്
തഹസനിലദഭാര് കേത്തസ നലകേനിയനിട്ടുണസ.

സലാംസഭാന ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനിയവട വെഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

263 (2835) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുനകേഭാലങ്ങളനില  കകേരള  സലാംസഭാന  ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനി
ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  പരനിപഭാടനികേളുവട  വെഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ടസ  സമര്പനിക്കുകേ  എന്ന
നനിയമപരമഭായ  ചുമതല  നനിറകവെറഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  സലാംസഭാനവത്ത  ദുരന്തെ
നനിവെഭാരണപ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  നനിജേനഃസനിതനി  നനിയമസഭയസ  ലഭലമഭായനിവലന്ന
സനി.& എ.ജേനി.-യവട വെനിലയനിരുത്തല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകതഭാറനിറനിയവട വെഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള യഥഭാസമയങ്ങളനില
തവന്ന  സമര്പനിക്കഭാത്തതസ  സലാംസഭാനവത്ത  ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ
തനിരനിചടനിയഭാവവമന്നതനിനഭാല  സമയബനനിതമഭായനി  അവെ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.  കകേന്ദ്ര ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ നനിയമത്തനിവന്റെ വസക്ഷന 70(2) പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ  വെര്ഷവലാം  ഒരു  പ്രവെര്ത്തന  റനികപഭാര്ടസ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ
സമര്പനിക്കുകേയലാം,  സര്ക്കഭാര് ഈ റനികപഭാര്ടസ പരനികശഭാധനിചസ  നനിയമസഭ മുനപഭാവകേ
സമര്പനിക്കുകേയലാം  വചേകയണതഭാണസ.  2007-ല  രൂപതീകൃതമഭായ  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ
നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനിക്കസ, 2012 മുതലഭാണസ സഭാകങ്കേതനികേ പ്രവെര്ത്തകേവര ലഭനിചതുലാം
പ്രവെര്ത്തനലാം  ശകനിവപടതുലാം.  2011-12  മുതല  2015-16  വെവരയള  വെഭാര്ഷനികേ
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭവലാം  എസസ.ഡനി.എലാം.എ.-യവട  പ്രവെര്ത്തനവലാം  ഉളവക്കഭാളളനിച
റനികപഭാര്ടസ   പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവെനില   എസസ.ഡനി.എലാം.എ.  വസക്രടറനി  എന്ന പദവെനി
വെഹനിചനിരുന്ന  ലഭാനഡസ റവെനബ കേമ്മേതീഷണര് സര്ക്കഭാരനിനസ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.   ഈ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ  നലകുന്ന  മുറയഭാണസ   സലാംസഭാന  ദുരന്തെ
പ്രതനികേരണ നനിധനി ലഭലമഭാകുന്നതസ.  മുടക്കലാം കൂടഭാവത ഈ നനിധനി ലഭലമഭാകുനണസ.

18-2-2016-ല കചേര്ന്ന, ചേതീഫസ വസക്രടറനി അദലക്ഷയഭായ,  സലാംസഭാന ദുരന്തെ
നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  കസറസ  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനി,  ഒരു  പ്രകതലകേ
കഫഭാര്മഭാറനില,  2015-16  മുതല  ഉളള  റനികപഭാര്ടസ  കസറസ  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനി
മുനപഭാവകേ  സമര്പനിക്കുവെഭാന  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട
കേഭാരലഭാലയത്തനിനസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി.   ഇതസ  പ്രകേഭാരലാം  20-10-2016-നസ  കചേര്ന്ന
കസറസ  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനി  മുനപഭാവകേ  ഒരു  വെനിശദമഭായ  വെഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ടസ
ഇലാംഗതീഷനില  സമര്പനിച്ചു.  ഇതു  പരനിഗണനിച   കസറസ  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനി,
സലാംസഭാന   ദുരന്തെ   പ്രതനികേരണ  നനിധനിയവട  2015-16-വല  വെനിവെരങ്ങള  കൂടനി
ഉളവപടുത്തനി,  മലയഭാളത്തനില  തര്ജ്ജമ  വചേയ്തസ  സര്ക്കഭാരനിനുസ  സമര്പനിക്കുവെഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.

2015-16-വല  സലാംസഭാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ നനിധനിയവട അവെസഭാന വെരവെസ-
വചേലവെസ കേണക്കുകേളുലാം ഉളവപടുത്തനി 6-2-2017-നസ സമര്പനിച റനികപഭാര്ടസ  G.O. (Rt)
No.  2787/2017/Rev  dated  22-6-2017  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു.
നനിലവെനില  200  കകേഭാപനി  നനിയമസഭയനില  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രനിന്റെസ
വചേയ്യുവെഭാനുളള  നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാവത  2016-17-വല  വെഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടനിനഭാവെശലമഭായ വെനിവെരങ്ങള 14 ജേനിലഭാ ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനികേളനില
നനിനലാം കശഖരനിചസ കക്രഭാഡതീകേരനിചസ റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി) 18-2-2016-ല കചേര്ന്ന,  ചേതീഫസ വസക്രടറനി അദലക്ഷയഭായ,  സലാംസഭാന
ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  കസറസ  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനി,  സലാംസഭാന
ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  കേഭാരലഭാലയത്തനിനസ  വെഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ടസ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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പ്രകൃതനി കക്ഷഭാഭത്തഭാല നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവെനിച വെതീടുകേള

264  (2836)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017  ജൂണ്  മഭാസലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തഭാല  തലപനിളനി  തഭാലൂക്കനിവല
കേണഭാണകശ്ശേരനി വെനികലജേനില ആവകേ എത്ര വെതീടുകേളക്കസ നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവെനിച്ചുവവെന്നസ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇതനില എത്ര വെതീടുകേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം നശനിക്കുകേയണഭായനി;

(ബനി)  നഭാശനഷ്ടത്തനിവന്റെ  കേണക്കസ  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഭഭാഗതീകേമഭായലാം  വെതീടുകേള  നഷ്ടവപടവെരുവട  വെനിവെരവലാം  നഭാശനഷ്ടത്തനിവന്റെ  കേണക്കുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവെര്ക്കസ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ജൂണ്  മഭാസലാം  ഉണഭായ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില  23  വെതീടുകേളക്കസ
ഭഭാഗനികേമഭായലാം 2 വെതീടുകേളക്കസ പൂര്ണ്ണമഭായ നഭാശനഷ്ടവലാം സലാംഭവെനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഏകേകദശലാം  4,22,630  (നഭാലസ  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപത്തനി  രണഭായനിരത്തനി
അറുന്നൂറനി  മുപതസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയവട  നഭാശനഷ്ടലാം  ഉണഭായനിട്ടുണസ.   വെതീടുകേള
നഷ്ടവപടവെരുവട വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  ധനസഹഭായലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഫണസ  ആവെശലവപട്ടു
വകേഭാണസ  സര്ക്കഭാരനികലയസ  കേത്തസ  എഴതനിയനിട്ടുവണന്നസ  തൃശൂര്  ജേനിലഭാകേളക്ടര്
അറനിയനിച്ചുവവെങ്കേനിലുലാം കേത്തസ ഇതുവെവര ലഭലമഭായനിടനില.

ലഭാന്റെസ ടനിബബണലുകേള

265 (2837) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജേന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  നനിലവെനില  എത്ര  ലഭാനറസ  ലടബബണലുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 299 

(ബനി)  ഇവെയവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതസ  മുതല  നഭാളനിതുവെവര  എത്ര

കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാകേഭാത്തതഭായണസ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഭാനറസ ടബബണലനിവല അകപക്ഷകേള തനിര്പഭാക്കുന്നതനിനസ ചേടങ്ങളനിവല

സങ്കേതീര്ണ്ണത തടസ്സമഭാവണന്നസ കബഭാദലവപടനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങ്കേനില ചേടങ്ങള കദദഗതനി

വചേയ്തസ  ലഭാന്റെസ  ടബബണലനിനസ  മുമ്പഭാവകേയള  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി

തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ 17 ലഭാന്റെസ ടനിബബണലുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ.  കൂടഭാവത

വെനിവെനിധ  ജേനിലകേളനിവല  29  തഹസനിലദഭാര്മഭാവര  വസഷലല  ടനിബബണലുകേളഭായനി

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ. അപ്രകേഭാരലാം 29 വസഷലല ടനിബബണലുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ  വെനിവെനിധ  ലഭാന്റെസ  ടനിബബണലുകേളനിലഭായനി  107126

കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാകേഭാത്തതഭായണസ.

(സനി) ഉണസ.  ചേടങ്ങള കഭദഗതനി വചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

രവെനിപുരലാം മഭാനളളനിപഭാടലാം കകേഭാളനനി നനിവെഭാസനികേളുവട പടയത്തനിനുള

അകപക്ഷ

266  (2838)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില  രവെനിപുരലാം  മഭാനളനിപഭാടലാം  കകേഭാളനനി

നനിവെഭാസനികേളുവട  പടയത്തനിനുള  അകപക്ഷയനിനകമൽ  എന്തെസ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു

വവെന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; നടപടനികേളുവട നനിലവെനിവല സനിതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വെനിഷയത്തനില പ്രകതലകേ അനുമതനി  കതടനി  സര്ക്കഭാര് മുനപഭാവകേ

അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുളതസ  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  തുടര്  നടപടനികേള

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം  മഭാനളളനിപഭാടലാം  കകേഭാളനനി  നനിവെഭാസനികേളക്കസ  പടയലാം

നലകുന്ന വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.
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എറണഭാകുളലാം - കകേഭാടയലാം വറയനിലകവെ പഭാത ഇരടനിപനിക്കല

267 (2839)  ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷസ കുറുപസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  -  കകേഭാടയലാം  വറയനിൽകവെ  പഭാത  ഇരടനിപനിക്കുന്നതനിനസ
ആവെശലമഭായ  മുഴവെന  സലവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തസ  വറയനിൽകവെയസ
ലകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലങ്കേനില  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  കവെഗത്തനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  -  കകേഭാടയലാം  വറയനിലകവെ  പഭാത  ഇരടനിപനിക്കലുമഭായനി
ബനവപടസ  കകേഭാടയലാം ജേനിലയനില ഏവറടുക്കഭാനുളള  35.1354  വഹക്ടര് സലത്തനില
27.0778 വഹക്ടര് സലലാം ഇതുവെവര ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ.

എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനില  വറയനിലകവെ പഭാത ഇരടനിപനിക്കലുമഭായനി  ബനവപടസ
മുഴവെന സലവലാം ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ.

(ബനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

ഭൂമനിയവട തരലാം മഭാറത്തനിനസ ഇളവെസ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി

268 (2840) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ എലാം  .   കതഭാമസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കതഭാടഭൂമനിയനില കേഭാലങ്ങളഭായനി തഭാമസനിച്ചുവെരുന്ന വചേറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കസ,
ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തനില  ഇളവെസ  വെരുത്തനി  ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം  നലകുന്നതനിനുലാം
ലകേമഭാറലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തനില  ഇളവവെരുതന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തനില  ഇളവവെരുതന്നതനിനസ
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഭൂ പരനിഷരണ നനിയമത്തനില കഭദഗതനി വെരുതന്ന കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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ഒല്ലൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേളുവട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

269 (2841)  ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജേന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുവട
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാണസ  2016-17  വെര്ഷത്തനില  ഫ്ലെെഡസ  വെർക്കസ  ഫണനില
ഉളവപടുത്തനി തുകേ അനുവെദനിചവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം
നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില ഏവതങ്കേനിലുലാം പ്രവൃത്തനികേള അനുവെദനിക്കുന്നതനികനഭാ
സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  ഫണസ  അനുവെദനിക്കുന്നതനികനഭാ
വെലവെസയനില.

കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില ലകേവെശക്കഭാര്ക്കസ പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

270  (2842)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനിവല  കേതീരലാംപഭാറ,  കുടമ്പുഴ,  കേവെളങ്ങഭാടസ
പഞഭായതകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കനിവല  മറനിടങ്ങളനിലുലാം  റവെനബ  ഭൂമനി  ലകേവെശലാം  വെചസ
തഭാമസനിച്ചുവെരുന്നവെര്ക്കസ  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനിയവട  നനിലവെനിവല  സനിതനി
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  2003  വെവര  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  വസഷലല
തഹസനിലദഭാര്  ഓഫതീസസ  പുനസഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനി  ഏതസ  ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവെര്ക്കസ എന്നകത്തക്കസ പടയലാം നലകേഭാനഭാകുലാം എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനിവല  കേതീരലാംപഭാറ,  കുടമ്പുഴ,  കേവെളങ്ങഭാടസ
പഞഭായതകേളനിവല  റവെനബ  ഭൂമനി  ലകേവെശലാം  വെചസ  വെരുന്നവെര്ക്കസ  പടയലാം
നലകുന്നതനിനസ  ലഭാനഡസ  അലസനവമന്റെസ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിചസ
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.  പതനിവ  കേമ്മേനിറനി  കൂടുന്ന  മുറയസ  77  പടയങ്ങള
വകേഭാടുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനിവലലഭാലാം
സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി)  ലഭാന്റെസ  അലസനവമന്റെസ  വസഷലല  തഹസനിലദഭാര്  ഓഫതീസുകേളുവട
തുടര്ചഭാനുമതനി  സലാംബനനിചസ  ഫയലുകേവളഭാനലാം  നനിലവെനില  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) എല. എ. കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ വചേയ്തഭാല 3 മഭാസത്തനിനകേലാം പടയ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനിവല അടനിസഭാന സനൗകേരല വെനികേസനലാം

271 (2843)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ കേബതീര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനിവല  അടനിസഭാന  സനൗകേരലലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനിയവട  കേരലാം  അടക്കുന്നതനിനസ  നനിലവെനില  സസതീകേരനിച്ചു  വെരുന്ന
നടപടനികേളക്കസ  പകേരലാം  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്തസ  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട
കേരലാം അടയ്ക്കുന്നതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം ഏർവപടുതന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റവെനബ  വെകുപനിവല  ജേതീവെനക്കഭാരുവട  പ്രശ്നങ്ങളക്കസപരനിഹഭാരലാം
കേവണതന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പഠനലാം  നടതവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാവയന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനിവല  അടനിസഭാന  സനൗകേരലലാം
വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അറകുറപണനി,  കടഭായസ ലറസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചുറ്റുമതനില
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  റതീവെയറനിലാംഗസ,  അ ഡതീഷണല റൂലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുടനിവവെളള സനൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കല  ഇവെയ്ക്കുളള  വപ്രഭാകപഭാസല  13-ാം  പഞവെതര  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ വെനികലജുകേളനിവലയലാം ഭൂകരഖകേള ഡനിജേനിലറസസ
വചേയ്യുന്നതനിനുളള പദതനി ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വെനികലജുകേളനിവല
അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി രജേനിസര് ഡനിജേനിലറസസ വചേയ്തസ ഓണ്ലലന  കസവെനങ്ങളഭായ
ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവെരവലാം  റവെനബ  ഇ-കപവമനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ
പദതനിയവട  ആദലഘടലാം.  സലാംസഭാനത്തസ  ആവകേയളള  1664  വെനികലജുകേളനില
ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവെരവെസ  സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  1243  എണ്ണത്തനില
ഓണ്ലലനവെഴനി  നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നതനിനുളള  ഇ-കപവമന്റെസ  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ബഭാക്കനിയളള  421  വെനികലജുകേളനിലുലാം അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി
രജേനിസര്  ഡനിജേനിലറകസഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയസ  ഓണ്ലലനഭായനി  കേരലാം
സസതീകേരനിക്കുവെഭാനുള ഇ-കപവമന്റെസ സനിസലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകുലാം.
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(സനി)  റവെനബ  വെകുപനിവല  ജേതീവെനക്കഭാരുവട  കജേഭാലനിഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വെനിവെനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ആയതനിനഭാല റവെനബ വെകുപനിവല
ജേതീവെനക്കഭാരുവട പ്രശ്നങ്ങളക്കസ പരനിഹഭാരലാം കേവണതന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം പഠനലാം
നടതന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളനിവല കജേഭാലനിഭഭാരലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി

272  (2844)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വെനികലജേസ  ആഫതീസുകേളനിവല  കജേഭാലനിഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഒനപതഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷരണ  കേമ്മേതീഷന  വെനികലജുകേളനില  ഒരു  വസഷലല
വെനികലജേസ  ഓഫതീസര്/വെനികലജേസ  അസനിസന്റെസ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ശനിപഭാര്ശ
വചേയ്തനിരുന.  തുടര്ന്നസ  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേസ  ആഫതീസുകേളനിവല  കജേഭാലനിഭഭാരലാം
സലാംബനനിചസ സര്ക്കഭാര്  പനി.ആന്റെസ എ.ആര്. ഡനി. വെകുപസ പഠനലാം നടത്തനി സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനില വെനികലജുകേളനിവല സഭാഫസ പഭാകറണ് അപരലഭാപ്തമഭാവണന്നസ കേണസ  കജേഭാലനി
ഭഭാരലാം  കൂടുതലുളള  140  വെനികലജുകേളനില  അധനികേമഭായനി  ഒരു  വെനികലജേസ   അസനിസന്റെസ
തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്തനിരുന.   ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

കദവെനികുളലാം തഭാലൂക്കനിവല പടയപ്രശ്നലാം

273  (T2845)  ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില  നഭായനഭാര്  സര്ക്കഭാര്  1999-ല  നലകേനിയ
പടയങ്ങൾക്കസ റവെനബവെകുപസ കേരലാം സസതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം പടയലാം സഭാധൂകേരണലാം
നടത്തനിയതുമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിൽ  നനിരവെധനി  കുടുലാംബങ്ങള  ബുദനിമുടസ
അനുഭവെനിക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉവണങ്കേനില അവെയസ  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനസ  എന്തെസ  നടപടനിയഭാണസ
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നസ  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവലങ്കേനില  അവെ  പരനികശഭാധനിചസ
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനസ ഉടൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കദവെനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില നഭായനഭാര് സര്ക്കഭാര്  1999-ല നലകേനിയ
പടയങ്ങള  സലാംബനനിചസ  വെനി.സനി.2/13/IDK  നമ്പരഭായനി  വെനിജേനിലനസസ  കകേസസ
വെനിജേനിലനസസ &  ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബബകറഭായവട ഇടുക്കനി യൂണനിറനില രജേനിസര് വചേയ്തസ
അകനസഷണലാം  നടനവെരനികേയഭാവണനലാം,  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടസ  സര്ക്കഭാരനില
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ  ടനി  വെനിഷയത്തനികന്മേല  തുടര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്ന
തഭാവണനമുള വെനിവെരലാം അറനിയനിക്കുന.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിവല ഫ്ലെെഡസ ഫണസ പ്രവൃത്തനികേള

274  (2846)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില ഫ്ലെെഡസ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എത്ര തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുണസ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനികേളക്കസ എത്ര രൂപ വെതീതലാം അനുവെദനിചനിട്ടുവണന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫണസ  അനുവെദനിച  പ്രവൃത്തനികേളനില  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണനനിധനി മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരലാം നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില  ഏവതങ്കേനിലുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  അനുവെദനിക്കുന്നതനികനഭാ ഫണസ
അനുവെദനിക്കുന്നതനികനഭാ വെലവെസയനില.

വചേറുവെളളനി എകസറസ ലകേമഭാറലാം

275 (2847) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .    എലകദഭാസസ  പനി  .    കുന്നപനിളനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാരനിസണ്  പഭാകന്റെഷവന്റെ  അധതീനതയനിലുളള  വചേറുവെളളനി  എകസറസ
ഉളവപവടയളള 3800 ഏക്കര് സലലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏവറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഏവറടുക്കല  നടപടനി  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയവട  സനിലാംഗനിള
ബഞസ അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഹഭാരനിസണ്  കേമ്പനനി  ബനിലതീകവെഴസ  ചേര്ചനിനസ  വചേറുവെളളനി  എകസറസ
ലകേമഭാറലാം  നടത്തനിയതസ  സലാംബനനിച  കപഭാക്കുവെരവെസ,  ബനവപട  ആര്.ഡനി.ഒ.
റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതനിനുകശഷലാം  വചേറുവെളളനി  എകസറനിവന്റെ  ഭൂനനികുതനി  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വചേറുവെളളനി  എകസറനിവല  ഏവറടുത്ത  2264  ഏക്കര്  സലത്തഭാകണഭാ
വെനിമഭാനത്തഭാവെളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതസ;

(ഇ)  സര്ക്കഭാരനിനസ  അവെകേഭാശവപട  സലലാം  വെനില  വകേഭാടുത്തസ  വെഭാങ്ങനി
വെനിമഭാനത്തഭാവെളലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിവല അനനൗചേനിതലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില ഇതു സലാംബനനിച നനിലപഭാടസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി  ജേനിലകേളനില  മലയഭാളലാം
പഭാകന്റെഷനസസ  (യ.വകേ.)  ലനിമനിറഡസ  1947-നസ മുമ്പസ വവകേവെശലാം വെചനിരുന്ന വചേറുവെളനി
എകസറസ ഉളവപവട 38,170.92 ഏക്കര് ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനികലക്കസ ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
വസഷലല ഓഫതീസര് 1958-വല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ ചേടങ്ങളനിവല ചേടലാം 11 പ്രകേഭാരലാം
അന്തെനിമ  ഉത്തരവകേള  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  നനിലവെനില  വവകേവെശലാം
വെയ്ക്കുന്നതസ ഹഭാരനിസണ്സസ മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡസ  അവെരനിലനനിനലാം ഭൂമനി വെഭാങ്ങനിയവെര്,
മറ്റുകേകയറക്കഭാര് എന്നനിവെരഭാണസ.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഏവറടുക്കല  ഉത്തരവകേളവക്കതനിവര  ടനി  കേമ്പനനികേളുലാം
കേക്ഷനികേളുലാം വെനിവെനിധ റനിടസ  ഹര്ജേനികേള ഫയല വചേയ്തനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത റനിടസ ഹര്ജേനികേള
കൂടുതല  കകേളക്കുന്നതനിനഭായനി  25-11-2015-വല  റഫറനസസ  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം
വവഹകക്കഭാടതനിയവട  ഡനിവെനിഷന  ബഞനിനസ  വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.  25-11-2015-വല
റഫറനസസ  ഓര്ഡറനില,  വസഷലല  ഓഫതീസര്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയഭാവണന്നസ  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി പുറവപടുവെനിച  വകേ.എല.സനി.  ചേടലാം  11
പ്രകേഭാരമുള  കേഭാരലകേഭാരണങ്ങള  ഗനൗരവെമഭായലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നടപടനി
സഭാധൂകേരനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡറനില  മലയഭാളലാം
പഭാകന്റെഷന  (യ.വകേ.)  ലനിമനിറഡസ  വെനികദശത്തസ  രജേനിസര്  വചേയ്ത  കേമ്പനനിയഭാവണനലാം
ഇന്തെലയനില  രജേനിസര്  വചേയ്തനിരുന്നനിവലനലാം  കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ.  1947-നസ  കശഷലാം
ഇന്തെലയനില തുടരഭാനുള അനുമതനി 1947, 1952, 1973 എന്നതീ വെര്ഷങ്ങളനിവല വഫറ
(FERA)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കനടനിയനിരുന്നനില  എന്നസ  പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.
കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തനിവല  കേര്ഷകേ  കുടനിയഭാനഭായനിരുന  തങ്ങളുവട
മുനഗഭാമനിയഭായ മലയഭാളലാം പഭാകന്റെഷന (യ.വകേ.)  ലനിമനിറഡസ  എന്ന ഹര്ജ്ജനിക്കഭാരുവട
വെഭാദലാം  നനിലനനിലക്കുന്നതല  എനലാം  വവഹകക്കഭാടതനി  വെളവര  ഗനൗരവെമഭായനി
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നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.  വെനികദശ  കേമ്പനനികേളുലാം  പനൗരന്മേഭാരുലാം  കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ
നനിയമത്തനിവല  കപഴണ് എന്ന ഗണത്തനിലവപടനില എന്ന കേഭാരലവലാം വവഹകകേഭാടതനി
നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.  എന്നഭാല  വെനിവെനിധ  ലഭാനഡസ  കബഭാര്ഡുകേള,  ലഭാനഡസ
വവടബബണലുകേള,  കകേഭാടതനികേള  എന്നനിവെ  നനിലവെനിവല  ഹര്ജേനിക്കഭാര്ക്കുലാം
അവെരുവട  മുനഗഭാമനികേളക്കുലാം  അനുകൂലമഭായ  വെനിധനിനലഭായങ്ങളുലാം  ഉത്തരവകേളുലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള സഭാഹചേരലത്തനില അവെയനില ഒരു തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതനിനഭാണസ
ടനി  റനിട്ടുകേള രണലാംഗങ്ങള ഉളവക്കഭാള്ളുന്ന ഡനിവെനിഷന ബഞസ  കകേളക്കുന്നതനിനഭായനി
25-11-2015-ല  റഫര്  വചേയ്തനിട്ടുളതസ.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭാവണന്നസ
പ്രഖലഭാപനിച  ഉത്തരവകേളുവട  തലസനിതനി  തുടരഭാനുലാം  ഹര്ജേനിക്കഭാര്  ടനി  ഭൂമനി
വവകേമഭാറഭാകനഭാ  കേടവപടുത്തഭാകനഭാ  പഭാടനില   എന്ന  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശവലാം
വവഹകക്കഭാടതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  കകേഭാടയലാം  ആര്.ഡനി.ഒ.-യവട  19-6-2009-വല

എലാം.5679/2008-ാം  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കേഭാഞനിരപളനി  തഭാലൂക്കനിവല

എരുകമലനി  വതക്കസ,  മണനിമല വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേള മുകഖന നടന്ന കപഭാക്കുവെരവെസ

നടപടനി റദ്ദു വചേയ്തനിട്ടുണസ. ആയതനിനുകശഷലാം ഭൂനനികുതനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നനില.

(ഡനി)  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിവല  ചേടലാം  11  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്

നനികയഭാഗനിച  വസഷലല  ഓഫതീസര്  28-5-2015-ല  ജേനി.എല.ആര്.(എല.ആര്)

90/2014-ാം  നമ്പര്  അന്തെനിമ  ഉത്തരവെസ  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  ടനി  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം

എരുകമലനി  സനൗത്തസ,  മണനിമല വെനികലജുകേളനില ഉളവപടുന്ന  2264  ഏക്കര് വെരുന്ന

വചേറുവെളനി  എകസറസ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭാവണന്നസ  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ഏവറടുക്കഭാന

ഉത്തരവെസ നലകുകേയലാം വചേയ്തു.  ടനി  സലമഭാണസ  വെനിമഭാനത്തഭാവെളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ

അനുകയഭാജേലവമന്നസ കേവണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ.

(ഇ)  ഇനൗ  സലലാം  ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ  സസതീകേരനികക്കണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

സലാംബനനിചസ അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാണനിടനില.

കേയ്യൂര് - ചേതീകമനനി പഞഭായത്തനിവല പടയപ്രശ്നങ്ങള

276 (2848)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിവല കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി പഞഭായത്തനിലവപട വെനിവെനിധ

വെനികലജുകേളനിവല പടയപ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ;
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(ബനി)  തനിമനിരനി,  ചേതീകമനനി  വെനികലജുകേളനിവല  ലകേവെശക്കഭാര്ക്കസ  പടയലാം
നലകുവെഭാനുള  നടപടനി  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാവണനലാം  ഇവെനിടങ്ങളനില
അവെകശഷനിക്കുന്നവെര്ക്കസ  കൂടനി  എന്നസ  പടയലാം  നലകേഭാന  കേഴനിയവമനലാം
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലത്തനില നടപടനി  തസരനിതഗതനിയനില സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  തനിമനിരനി  വെനികലജേനില റതീ  സര്വവ്വ  59/1-ലവപട മനിചഭൂമനിയവട  അകേഭാല
വവകേമഭാറലാം  സഭാധൂകേരനിക്കുന്നതസ  സലാംബനനിചസ  മുമ്പസ  ലഭനിച  75  അകപക്ഷകേള
ഉളവപവട  ആവകേ  132  കകേസ്സുകേള  റനികപഭാര്ടസ  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഓകരഭാ  കകേസ്സനിനുലാം
പ്രകതലകേ  വപ്രഭാകപഭാസലുകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില തനിമനിരനി വെനികലജേസ ഓഫതീസര്  തയഭാറഭാക്കനി വെരുനണസ.

17-5-2010-വല  സ.ഉ.  175/2010  റവെനബ  പ്രകേഭാരലാം   ചേതീകമനനി  വെനികലജേനിവല
മനിചഭൂമനി വവകേവെശക്കഭാരനില കനരവത്ത ലഭാനഡസ ടനിബബണല പടയമുള 92 കപരനില
നനിനലാം  നനികുതനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  ഉത്തരവെഭായതുപ്രകേഭാരലാം  ഭൂനനികുതനി
സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ.  കമല  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  11  കപര്ക്കസ  പടയലാം
(പതനിവപ്രമഭാണലാം)  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  59  കപര്ക്കസ  ലഭാനഡസ  ടനിബബണല
പടയവലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ടനി  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  119  കപര്ക്കുകൂടനി  വവകേവെശഭൂമനിക്കസ
പടയലാം  അനുവെദനിക്കഭാനുണസ.  ഇവെയനില  അധനികേവലാം  മഭാര്ക്കറസ  വെനിലയസ  ഭൂമനി  പതനിചസ
നലകുവെഭാനുളതഭാണസ.

28-1-2016-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  62/2016/റവെനബ  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം
ചേതീകമനനി  വെനികലജേനില  മനിചഭൂമനി  വവകേവെശലാം  വെച്ചുവെരുന്ന  116  കപരനില  നനിനകൂടനി
ഭൂനനികുതനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം/പടയലാം  നലകുന്നതനിനുമുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  ഉത്തരവെഭായനിരുന.  അതനില  കനരവത്തതവന്ന  ലഭാനഡസ
ടനിബബണല  പടയമുള  25  കപരനില  നനിനലാം  വെനികലജേഭാഫതീസര്  നനികുതനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ബഭാക്കനി  91  കപരനില,  'സനി'  കേഭാറഗറനിയനിലവപടുന്ന  38  കപര്ക്കസ
13-5-2017-വല  പടയകമളയനില  പടയലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.  അവെകശഷനിക്കുന്ന  53
കകേസ്സുകേളനില ലഭാനഡസ ടനിബബണല മുഖഭാന്തെനിരലാം പടയലാം അനുവെദനികക്കണ 18 കകേസ്സനില
14  എണ്ണത്തനിനസ  എസസ.എലാം.  വപ്രഭാകപഭാസലുകേള  വെനികലജേഭാഫതീസര്  തയഭാറഭാക്കനി
വസഷലല  തഹസനിലദഭാര്  (എല.ആര്.)  കേഭാസര്കഗഭാഡനിനസ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെനില  'ഡനി'  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടുന്നവെരുവട  കേഭാരലത്തനില  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ സലത്തനിവന്റെ കേകമ്പഭാള വെനില, സര്വവ്വ വചേയ്ത വവകേവെശങ്ങളുവട
വസചസ  തുടങ്ങനിയവെ  അടങ്ങനിയ  വെനിശദമഭായ  വപ്രഭാകപഭാസല  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ
തഹസനിലദഭാര് തയഭാറഭാക്കനി വെരുന.
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കദശതീയപഭാത-വറയനിലകവെ വെനികേസനത്തനിനഭായനി സലകമവറടുപസ

277  (2849)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയപഭാത-വറയനിലകവെ വെനികേസന പദതനികേളക്കഭായനി സലകമവറടുപസ
കവെഗത്തനിലഭാക്കഭാന എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന;

(ബനി)  ജേനിലകേളനില  ഇത്തരലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിവല മങ്കേട നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില ഇതസ സലാംബനനിച
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനകണഭാ; ഉവണങ്കേനില വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയപഭാതയ്ക്കുകവെണനി സലവമടുപസ  നടപടനി   കവെഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനസ
സലാംസഭാനത്തസ  12  വസഷലല  വഡപബടനി  കേളക്ടര്മഭാരുവട  കനതൃതസത്തനില
പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  വെയനഭാടസ  ജേനിലകേവളഭാഴനിവകേയളള
ജേനിലകേളനിലഭായനി  37  എല.എ.  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചസ  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
അതുകപഭാവല വറയനിലകവെക്കുകവെണനി വപഭാനലാംവെനില നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേഭായലാംകുളലാം,  വകേഭാലലാം,  പഭാലഭാ,  കകേഭാടയലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി  4  എല.എ.
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത  ശബരനി  റയനിലപഭാതയ്ക്കുകവെണനി
സലവമടുക്കുന്നതനിനസ പുതനിയ 2 യൂണനിറ്റുകേള കൂടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഉണസ.   നഭാഷണല  ലഹകവെ  45  മതീറര്  വെതീതനിയനില  വപഭാനലാംവെനില
നടപടനികേള  തുടരുന്നതനിനസ  25-10-2014-വല  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  നമ്പര്
94/2014/പനി.ഡബബ.ഡനി പ്രകേഭാരലാം ജേനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.
റയനിലകവെപഭാത ഇരടനിപനിക്കലുമഭായനി ബനവപട ഭൂമനി ലകേമഭാറുന്നതനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി
ജേനിലഭാകേളക്ടര്മഭാര്  നനിരന്തെരലാം  വെനിലയനിരുതകേയലാം  അതുമഭായനി  ബനവപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ കവെണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിവല  മങ്കേട  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  കദശതീയ
പഭാതയവടയലാം  റയനിലവവെയവടയലാം  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  നഭാളനിതുവെവര  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കല നടപടനി ആരലാംഭനിചനിടനില.
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278  (2850)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഫകറഭാക്കസ  പുതനിയ  പഭാലലാം  മുതല  പഴയ  പഭാലലാം  വെവരയള  കറഭാഡസ
കേകയറങ്ങള കേവണതന്നതനിനു സസതീകേരനിച നടപടനികേൾ  ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമയ  ബനനിതമഭായനി  ഈ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേകയറലാം
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫകറഭാക്കസ പുതനിയപഭാലലാം മുതല പഴയപഭാലലാം വെവരയളള കറഭാഡസ കേകയറലാം
പരനികശഭാധനിചസ  റനികപഭാര്ടസ  നലകേഭാന ഫകറഭാക്കസ  വെനികലജേസ  ഓഫതീസര്ക്കുലാം ഫകറഭാക്കസ
മുനനിസനിപല വസക്രടറനിക്കുലാം ജേനിലഭാ കേളക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ആയതനില
സര്കവ്വയറുവട  സഹഭായലാം  കവെണവമന്നസ  വെനികലജേസ  ഓഫതീസര്  ആവെശലവപടതനിവന
തുടര്ന്നസ തഭാലൂക്കസ സര്വവ്വയര് 1 -നസ സര്വവ്വ നടത്തനി കേകയറലാം തനിടവപടുതന്നതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സര്വവ്വ  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കേകയറങ്ങള കേവണത്തനി ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

തൃശൂര് - വെഭാടഭാനപളളനി സലാംസഭാനപഭാത വെനികേസനലാം

279  (2851)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  -  വെഭാടഭാനപളളനി  സലാംസഭാനപഭാത  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപടസ സഭാമൂഹനികേ ആഘഭാത പഠനലാം നടതവെഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഇതുവെവര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തൃശൂര് -  വെഭാടഭാനപളളനി സലാംസഭാനപഭാത വെനികേസനത്തനിനഭായനി ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുന്ന വെനിഷയത്തനില സലകമവറടുക്കല നടപടനി  തസരനിതവപടുതന്നതനിവന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി  11-5-2017-ല  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
എല.എ.ആര്.ആര്.  ആക്ടസ,  2013  പ്രകേഭാരലാം  സലകമവറടുക്കഭാന  വപഭാതുമരഭാമത്തസ
വെകുപനിനസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകേയണഭായനി.  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപനിലനനിന്നസ
ഭരണഭാനുമതനി  പുറവപടുവെനിക്കുന്ന മുറയസ  ജേനിലഭാകേളക്ടര്  (ഏവറടുകക്കണ സലലാം  200
ആര്സനില  കുറവെഭായതനിനഭാല)  സഭാമൂഹലഭാഘഭാത  പഠനലാം  നടതന്നതനിനുളള
ഏജേനസനിവയ  കേവണത്തനി  4(1)  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പുറവപടുവെനിക്കുന്നതുലാം  തുടര്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണസ.

ആലത്തൂര് മനിനനി സനിവെനില കസഷന

280 (2852)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  മനിനനി  സനിവെനില  കസഷന  വകേടനിടത്തനില  ഏവതലഭാലാം
വെകുപ്പുകേളുവട ഓഫതീസുകേളഭാണസ പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവതന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിവെനില കസഷനനികലക്കസ മഭാറഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുലാം പഴയ ഓഫതീസനില
തവന്ന പ്രവെര്ത്തനലാം തുടരുന്ന ഓഫതീസുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉവണങ്കേനില എന്തുവകേഭാണഭാണസ പഴയ ഓഫതീസനില തവന്ന പ്രവെര്ത്തനലാം
തുടരുന എന്നതനിനസ വെനിശദതീകേരണലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  മനിനനി  സനിവെനില  കസഷന  വകേടനിടത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
ഓഫതീസുകേളുവട വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  ഉണസ.  (1)  ലതീഗല വമകടഭാളജേനി വെകുപസ  -  പുതനിയങ്കേലാം  (2)  അസനിസന്റെസ
എഞനിനതീയര് (കേനഭാല) കചേരഭാമലാംഗലലാം  (3) അസനിസന്റെസ എകനികേബടതീവെസ എഞനിനതീയര്
(ഇറനികഗഷന)  ആലത്തൂര്  (4)  തഭാലൂക്കസ  ഓഫതീസസ,  ആലത്തൂര്  എന്നതീ
ഓഫതീസുകേളഭാണസ സലലാം അനുവെദനിചനിട്ടുലാം  ആലത്തൂര് മനിനനി സനിവെനില കസഷനനികലക്കസ
മഭാറഭാതനിരനിക്കുന്നതസ.

(സനി) ലതീഗല വമകടഭാളജേനി വെകുപനിനസ മനിനനി സനിവെനില കസഷനനില അഞഭാമവത്ത
നനിലയനിലഭാണസ  ഓഫതീസസ  വകേടനിടലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുളളതസ.   ഭഭാരമുളള  അളവ  തൂക്ക
സഭാമഗനികേള  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനസ  തഭാഴവത്ത  നനിലയനില  ഒരു  ഓഫതീസസ
വകേടനിടലാം  കൂടനി  അനുവെദനിചഭാല  മഭാത്രകമ   ഓഫതീസനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടതവെഭാന
കേഴനിയകേയളള  എന്നറനിയനിചതനിനഭാല  ആവെശലമഭായ  സലലാം  കേവണത്തനിവയങ്കേനിലുലാം

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ
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തഭാലക്കഭാലനികേ വകേടനിടത്തനിവന്റെ പണനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില. അസനിസന്റെസ എഞനിനതീയര്
(കേനഭാല)  കചേരഭാമലാംഗലലാം,  അസനിസന്റെസ  എകനികേബടതീവെസ  എഞനിനതീയര്  (ഇറനികഗഷന)
ആലത്തൂര്  എന്നതീ  കേഭാരലഭാലയങ്ങളക്കസ  അനുവെദനിക്കവപട  സലങ്ങളനില
കേലഭാബനിനുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം,  ഇലകനിഫനികക്കഷന  പണനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.
ആയതസ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയസ ടനി ഓഫതീസുകേള മനിനനി സനിവെനില കസഷനനികലക്കസ
മഭാറുന്നതഭാണസ.   നനിലവെനില ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കസ പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതസ പഭാര്ക്കനിലാംഗസ
ഏരനിയ  ഉളവപവട  1976  ചേ.  മതീറര്  സലത്തഭാണസ.  എന്നഭാല  മനിനനി  സനിവെനില
കസഷനനില  തഭാലൂക്കസ ഓഫതീസനിനസ  അനുവെദനിക്കപടനിട്ടുളളതസ കകേവെലലാം  260  ചേ.മതീ.
സലലാം  മഭാത്രമഭാണസ.   സല പരനിമനിതനിയഭാണസ  തഭാലൂക്കസ  ഓഫതീസസ  മനിനനി  സനിവെനില
കസഷനനികലയസ മഭാറഭാതനിരനിക്കഭാനുളള കേഭാരണലാം.

കേകയറനിയ കതഭാട ഭൂമനികേള വെതീവണടുക്കുന്നതനിനസ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

281 (2853)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അനധനികൃത  ലകേകയറങ്ങളനിലൂവട  സസന്തെമഭാക്കനിയ  കതഭാടലാം  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  വെതീവണടുക്കുന്നതനിനസ  നനിലവെനിവല  നനിയമതടസ്സലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത രതീതനിയനില അനലഭാധതീനവപട എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി നഭാളനിതുവെവര
വെതീവണടുത്തനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  സലാംസഭാനത്തസ  കേമ്പനനികേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം  വെലകനികേളുലാം
അനധനികൃതമഭായനി  ലകേവെശലാം  വെയ്ക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കുന്നതനിനസ
സമഗമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനുളള കേരടസ  ബനില തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ
നനിയമ വെകുപനിലനനിനലാം വസഷലല വസക്രടറനിയഭായനി വെനിരമനിച ശതീ. പത്മഭാകേരന സനി.
വകേ.-വയ  ചുമതലവപടുത്തനി  22-5-2017-വല  G.O.(Rt)2332/2017/RD  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)   M/s.  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷന  (യ.വകേ.)  ലനിമനിറഡസ  എന്ന  വെനികദശ
കേമ്പനനിയലാം  ഇവെരനിലനനിന്നസ  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനിയ  കേമ്പനനികേളുലാം  ലകേവെശലാം  വെയ്ക്കുന്ന
38170.92  ഏക്കര് ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനികലക്കസ ഏവറടുതവകേഭാണസ വസഷലല ഓഫതീസര്
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&  കേളക്ടര്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളള  18  നടപടനിക്രമങ്ങളവക്കതനിവര  എചസ.എലാം.എല
കേമ്പനനിയലാം  മറസ  കേക്ഷനികേളുലാം  ഫയല  വചേയ്ത  WP(C)7711/2013,  33122/2014,
5510/2015, 10320/15 തുടങ്ങനിയ വെനിവെനിധ റനിടസ ഹര്ജേനികേളനില   ലഹകക്കഭാടതനിയവട
സനിലാംഗനിള  ബഞസ  25-11-2015-ല  റഫറനസസ  ഓര്ഡര്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  ടനി
കകേസ്സുകേള ഡനിവെനിഷന ബഞനികലക്കസ റഫര് വചേയ്തനിട്ടുണസ. M/s.  മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡുലാം
മറസ  കേമ്പനനികേളുലാം  ലഹകക്കഭാടതനി,  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി,  വെനിവെനിധ  സഭാറബടറനി
അകതഭാറനിറനികേളഭായ  ലഭാന്റെസ  ടനിബബണല,  തഭാലൂക്കസ  ലഭാന്റെസ  കബഭാര്ഡസ  തുടങ്ങനിയ
അധനികേഭാര  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  അനുകൂല  വെനിധനിനലഭായങ്ങളുലാം  കനടനിയനിട്ടുളളതസ
പരനിഗണനിചഭാണസ   ടനി  റനിട്ടുകേളനില  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതനിനസ  ഡനിവെനിഷന
ബഞനികലക്കസ  റഫര്  വചേയ്തനിട്ടുളളതസ.  ടനി  കകേസ്സുകേളനില  തലസനിതനി  തുടരുവെഭാന
ഉത്തരവളളതനിനഭാല  ലഹകക്കഭാടതനി  അന്തെനിമ  ഉത്തരവെസ  പുറവപടുവെനിചഭാല  മഭാത്രകമ
ഇക്കഭാരലത്തനില അനന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയകേയളള. 

(സനി) M/s. മലയഭാളലാം പഭാകന്റെഷന (യ.വകേ.) ലനിമനിറഡസ എന്ന വെനികദശ കേമ്പനനി

സലാംസഭാനത്തസ  7  ജേനിലകേളനില  (വകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,

ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  വെയനഭാടസ)  72827.67  ഏക്കകറഭാളലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ലകേവെശലാം

വെയ്ക്കുന്നതഭായനി  കേവണത്തനിയതനിവന  തുടര്ന്നസ  വകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,

ഇടുക്കനി എന്നതീ  4  ജേനിലകേളനില ടനി കേമ്പനനിയലാം മറ്റു കേക്ഷനികേളുലാം ലകേവെശലാം വെചനിരുന്ന

38170.92  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ഏവറടുതവകേഭാണസ  ആവകേ  18  ഉത്തരവകേള

പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിവനതനിവര കകേഭാടതനിയനില ഫയല വചേയ്ത കകേസ്സുകേള കകേരള

ലഹകക്കഭാടതനി ഡനിവെനിഷന ബഞനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

അപകേടകേരമഭായ വെതീടനി മരങ്ങള

282 (2854) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതു സലങ്ങളനിലുലാം സസകേഭാരലഭൂമനിയനിലുലാം അപകേടകേരമഭായ നനിലയനിൽ

നനിൽക്കുന്ന  വെതീടനി  മരങ്ങള  മുറനിക്കുന്നതനിനസ  നനിയമപരമഭായനി  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  തടസ്സലാം

ഉകണഭാ;

(ബനി)  വെതീടനി  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിവല  നനിയമതടസ്സലാം  മഭാറഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  ചുമതലയനില  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉടമസതയനിലുള  സലങ്ങളനില  നനിലക്കുന്ന  മരങ്ങള  ജേതീവെനുലാം

സസത്തനിനുലാം അപകേടമുണഭാക്കഭാന സഭാധലതയവണങ്കേനില അതഭാതസ വെകുപസ അധനികൃതര്

അതഭാതസ  ജേനിലഭാ  കസഭാഷലല  കഫഭാറസ്ട്രേനി  ഡനിവെനിഷന  അസനിസന്റെസ  കഫഭാറസസ

കേണ്സര്കവെറര്ക്കസ  അകപക്ഷ  നലകുകേയലാം  10-2-2010-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ

നമ്പര് 68/2010/വെനലാം,  തുടര്നളള 21-4-2010-വല സ.ഉ.172/2010/വെനലാം എന്നനിവെ

പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുളള  ജേനിലഭാ  കസഭാഷലല  കഫഭാറസ്ട്രേനി  ഡനിവെനിഷണല

അസനിസന്റെസ  കഫഭാറസസ  കേണ്സര്കവെറര്  കേണ്വെതീനറഭായനിട്ടുള  വൃക്ഷകേമ്മേനിറനി

കേഭാലതഭാമസലാം വെരുത്തഭാവത പരനികശഭാധനിചസ, അനനിവെഭാരലമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില മുറനിചസ

മഭാറഭാനുലാം  അലഭാത്തപക്ഷലാം  ശനിഖരങ്ങള  കകേഭാതഭാനുമുളള  അനുമതനി  വെനിലനനിര്ണ്ണയ

പത്രനികേ സഹനിതലാം നലകുനണസ.  സസകേഭാരല ഭൂമനിയനില അപകേടകേരമഭായനി നനിലക്കുന്ന

വെതീടനിമരങ്ങള  മുറനിക്കുന്നതസ  2005-വല  കകേരള  വെകനതര  പ്രകദശങ്ങളനിവല  വൃക്ഷലാം

വെളര്ത്തല കപ്രഭാതഭാഹന നനിയമത്തനിവലയലാം  1986-വല കകേരള വൃക്ഷ സലാംരക്ഷണ

നനിയമത്തനിവലയലാം വെലവെസകേളക്കസ വെനികധയമഭായഭാണസ.

(ബനി)  വെതീടനി മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനസ  നനിയമ തടസ്സമനില.  എന്നഭാല പടയ

ഭൂമനിയനില  നനിലക്കുന്ന,  സര്ക്കഭാരനികലയസ  റനിസര്വെസ  വചേയ്തനിട്ടുളള  വെതീടനി  മരങ്ങള

മുറനിക്കുന്നതനിനസ നനിയനണമുണസ.  കൂടഭാവത കകേരള വെകനതര പ്രകദശങ്ങളനിവല വൃക്ഷലാം

വെളര്ത്തല കപ്രഭാതഭാഹന നനിയമ പ്രകേഭാരലാം കനഭാടനിവവഫ വചേയ്തനിട്ടുളള സലങ്ങളനിലുലാം,

കകേരള വൃക്ഷ സലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം കനഭാടനിവവഫ വചേയ്തനിട്ടുളള സലങ്ങളനിലുലാം

നനിലക്കുന്ന  വെതീടനി  മരങ്ങള  മുറനിക്കുന്നതനിനസ  ബനവപട  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുലാം

പ്രകേഭാരമുളള നനിയനണമുണസ.

ചേഭാലക്കുടനി നഗരസഭഭാ പ്രകദശത്തസ ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന സലങ്ങള

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

283  (2855)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭയനില  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളക്കുകേതീഴനില  നനിരവെധനി

സലങ്ങള ഒഴനിഞ കേനിടക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കപഭാലതീസസ കേസഭാര്കടഴസ സനിതനി വചേയ്തനിരുന്ന മുനനിസനിപല ജേലാംഗ്ഷകനഭാടസ
കചേര്ന്ന സലലാം,  ഇറനികഗഷന വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലുളള വമക്കഭാനനിക്കല വെര്ക്കസകഷഭാപസ
വെകേ  സലലാം,  കപഭാട  തഭാണനിപഭാറ  എന്നതീ  സലങ്ങള  വെനിവെനിധ
വെനികേസനഭാവെശലങ്ങളക്കഭായനി  അളന്നസ  നനിശയനിചസ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയപഭാതകയഭാടസ  കചേര്ന്നസ കേനിടക്കുന്ന കപഭാലതീസസ കേസഭാര്കടഴസ  സനിതനി
വചേയ്തനിരുന്ന  സലലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനിയതസ  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനസ
എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ;  ഈ  നടപടനികേള  ഏതസ
ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കപഭാലതീസസ  കേസഭാര്കടഴസ  സനിതനി വചേയ്തനിരുന്ന മുനസനിപല ജേലാംഗ്ഷകനഭാടസ
കചേര്ന്ന സലലാം,  ഇറനികഗഷന വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലുളള വമക്കഭാനനിക്കല വെര്ക്കസകഷഭാപസ
വെകേ  സലലാം,  കപഭാട  തഭാണനിപഭാറ  എന്നതീ  സലങ്ങള  വെനിവെനിധ  ആവെശലങ്ങളക്കസ
ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുന്ന മുറയസ  ടനി  വെകുപ്പുകേളുവട  അനുമതനികയഭാവട  അളന്നസ  നനിശയനിചസ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതഭാണസ.

(സനി)  കപഭാലതീസസ  കേസഭാര്കടഴസ  ആയനിരുന്ന  സലലാം  ചേനിലര്  അനധനികൃതമഭായനി
കേകയറലാം നടതകേയലാം കേനിഴകക്ക ചേഭാലക്കുടനി സര്വവ്വ 293/2-ലവപട ടനി സലത്തനിനസ
എല.എ  13185/67,  എല.എ  55/64  എന്നതീ  പടയപ്രകേഭാരലാം  കേഭാലടനി  പറമ്പനില
വകേ. അനന്തെന നഭായര് ഉടമസഭാവെകേഭാശവെഭാദലാം ഉന്നയനിക്കുകേയലാം അനധനികൃത കേകയറലാം
പനിന്നതീടസ  ഒഴനിപനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നസ  അവെകേഭാശവെഭാദലാം  ഉന്നയനിച  പടയങ്ങള  റദ്ദേസ
വചേയ്യുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുളളതുലാം  ടനി  നടപടനിവക്കതനിവര  എതനിര്  കേക്ഷനികേള  കകേരള
ലഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാവകേ  WP(C)23903/07  നമ്പര് കകേസസ ഫയല വചേയ്തനിട്ടുളളതുലാം
അന്തെനിമവെനിധനി വെന്നനിടനിലഭാത്തതുമഭാണസ.

ചേഭാലനിയഭാര് പുഴയനിലനനിനലാം മണല വെഭാരഭാന അനുമതനി

284 (2856)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലനിയഭാര് പുഴയനിലനനിനലാം മണല വെഭാരഭാന അനുമതനിയകണഭാ;

(ബനി) പുതനിയ പഠനലാം നടത്തഭാന സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എലാം.-വന ഏലപനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  നനിരവെധനി  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ഉപജേതീവെനമഭാര്ഗ്ഗമഭാവണന്ന  കേഭാരലവലാം
നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുവട ദനൗര്ലഭലവലാം കേണക്കനിവലടുത്തസ മണല വെഭാരുന്നതനിനുള
അനുമതനി നലകുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴയനില  മണല  ലഭലതയളള  കേടവകേളനിലനനിനലാം  മണല
വെഭാരഭാന  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനസ  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ടനി  പുഴയവട  സഭാന്റെസ  ഓഡനിറസ
റനികപഭാര്ടസ  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  എന്നഭാല  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ഇതുവെവരയലാം
ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല മണല വെഭാരല ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ  മണല  വെഭാരുന്നതനിനുളള
അനുമതനി നലകേഭാന കേഴനിയലാം.

പൂഞഭാര് തഭാലൂക്കസ രൂപതീകേരണലാം

285  (2857)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പൂഞഭാര് തഭാലൂക്കസ രൂപതീകേരണ നടപടനി ഏതസ ഘടലാംവെവരയഭായനി എന്നസ
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കസ  രൂപതീകേരണലാം  എത്രയലാം  കവെഗലാം  നടതവെഭാന  ആവെശലമഭായ
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തഭാലൂക്കസ  രൂപതീകേരണലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനമഭാണസ.  നനിലവെനിലുളള  തഭാലൂക്കുകേളുവട  വെനിസതീര്ണ്ണലാം,  ജേനസലാംഖല,  ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തനിവന്റെയലാം  പനികന്നഭാക്കഭാവെസ,  വെനികേസന  സഭാധലത,  ജേനങ്ങളുവട
യഭാത്രഭാസനൗകേരലലാം,  ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിച്ചുളള  അതനിര്ത്തനികേള,  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുവട
ആവെശലലാം,  ഭരണപരമഭായ  സനൗകേരലലാം  എന്നനിവെയഭാണസ  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിവെരുന്നതസ.  ആയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള  രൂപതീകേരനികക്കണതനിവന്റെ  ആവെശലകേത
സലാംബനനിചസ എലഭാ ജേനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാകരഭാടുലാം റനികപഭാര്ടസ ആവെശലവപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
പ്രസ്തുത ഫയലനിവല  തതീരുമഭാനമനുസരനിചസ  പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ
സലാംബനനിച നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 2017- ല കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിവല പയന്നൂര്,
തൃശൂര്  ജേനിലയനിവല  കുന്നലാംകുളലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിരുനളള.



316       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

വചേറുവെളളനി എകസറസ

286  (2858)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ശതീ. വകേ. പനി. കയഭാഹന്നഭാവന്റെ പക്കല നനിനലാം ഏവറടുക്കഭാന ഉത്തരവെഭായ
വചേറുവെളനി  എകസറസ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭാവണന്ന  രഭാജേമഭാണനികേലലാം  റനികപഭാര്ടസ
നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഭൂമനി ശബരനിമല വെനിമഭാനത്തഭാവെളത്തനിനസ അനുകയഭാജേലമഭാകണഭാ;

(സനി) ഇതസ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയഭാവണന്നസ കകേഭാടതനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില
ആയതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  ചേടങ്ങളനിവല  ചേടലാം  11  പ്രകേഭാരലാം  28-5-2015-ല
ജേനി.എല.ആര്.  (എല.ആര്.)  90/2014  നമ്പര്  അന്തെനിമ  ഉത്തരവെസ  വസഷലല
ഓഫതീസര്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  വചേറുവെളളനി  എകസറസ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭാവണന്നസ
പ്രഖലഭാപനിച  ടനി  ഉത്തരവെനികനഭാവടഭാപലാം,  ടനി  ഭൂമനിയനിലനനിനലാം  നനിലവെനിവല
ലകേവെശക്കഭാവര ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുളള കഫഭാറലാം-സനി കനഭാടതീസുലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വചേറുവെളളനി  എകസറസ  എന്നറനിയവപടുന്ന  ഹഭാരനിസണ്  മലയഭാളലാം
പഭാകന്റെഷനസ ആവകേ 2263.18 ഏക്കര് വെനിസതീര്ണ്ണമുളളതനിനഭാലുലാം മറസ വെനികേസനത്തനിനസ
തടസ്സമനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിചസ  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  സമതല  പ്രകദശവലാം
ബഭാക്കനി  വചേറനിയ  കുന്നനിനപ്രകദശവമഭായതനിനഭാലുലാം  കൂടഭാവത  അഞസ  പനി.ഡബബ.ഡനി.
കറഭാഡുകേളുവടയലാം രണസ കദശതീയപഭാതകേളുവടയലാം സമതീപത്തഭായതനിനഭാലുലാം റവെനബ വെകുപസ
അഡതീഷണല  ചേതീഫസ  വസക്രടറനിയവട  കനതൃതസത്തനില  രൂപതീകേരനിച  ഉകദലഭാഗസ
സലാംഘലാം ഏറവലാം അനുകയഭാജേലമഭാവണന്നസ കേവണതകേയലാം ടനി എകസറനിവന ശബരനിമല
തതീര്തഭാടകേരുവട  സനൗകേരലഭാര്തലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഗതീനഫതീലഡസ
വെനിമഭാനത്തഭാവെള പദതനിക്കഭായനി വതരവഞടുതവകേഭാണസ ഗതഭാഗത വെകുപനിലനനിനലാം
21-7-2017-ല G.O.(MS)No.60/2017/ഗതഭാഗതലാം ഉത്തരവെസ പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ. 

(സനി)  വകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി   ജേനിലകേളനില  മലയഭാളലാം
പഭാകന്റെഷനസസ  (യ.വകേ.)  ലനിമനിറഡസ  1947-നസ മുമ്പസ ലകേവെശലാം വെചനിരുന്ന വചേറുവെളളനി
എകസറസ ഉളവപവട 38,170.92 ഏക്കര് ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനികലക്കസ ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
വസഷലല ഓഫതീസര് 1958-വല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ ചേടങ്ങളനിവല ചേടലാം 11 പ്രകേഭാരലാം
അന്തെനിമ  ഉത്തരവകേള  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  നനിലവെനില  ലകേവെശലാം
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വെയ്ക്കുന്നതസ  ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡസ,  അവെരനില നനിനലാം  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനിയവെര്,
മറസ  കേകയറക്കഭാര്  എന്നനിവെരഭാണസ.  പ്രസസ്തുത  ഏവറടുക്കല  ഉത്തരവകേളവക്കതനിവര
ടനി കേമ്പനനികേളുലാം കേക്ഷനികേളുലാം വെനിവെനിധ റനിടസ  ഹര്ജേനികേള ഫയല വചേയ്തനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത
റനിടസ  ഹര്ജേനികേള  കൂടുതല  കകേളക്കുന്നതനിനഭായനി  25-11-2015-വല  'റഫറനസസ
ഉത്തരവെസ'  പ്രകേഭാരലാം  ലഹകക്കഭാടതനിയവട  ഡനിവെനിഷന  ബഞനിനസ  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.
25-11-2015-വല  റഫറനസസ  ഓര്ഡറനില,  വസഷലല  ഓഫതീസര്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയഭാവണന്നസ പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനസ കവെണനി പുറവപടുവെനിച വകേ.എല.സനി.
ചേടലാം  11  പ്രകേഭാരമുളള  കേഭാരലകേഭാരണങ്ങള  ഗനൗരവെമഭായലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നടപടനി
സഭാധൂകേരനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡറനില  മലയഭാളലാം
പഭാകന്റെഷനസസ  (യ.വകേ.)  ലനിമനിറഡസ വെനികദശത്തസ രജേനിസര് വചേയ്ത കേമ്പനനിയഭാവണനലാം
ഇന്തെലയനില  രജേനിസര്  വചേയ്തനിരുന്നനിവലനലാം  കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ.  1947-നുകശഷലാം
ഇന്തെലയനില തുടരഭാനുളള അനുമതനി 1947, 1952, 1973 എന്നതീ വെര്ഷങ്ങളനിവല വഫറ
(FERA)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കനടനിയനിരുന്നനില  എന്നസ  പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.
കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തനിവല  കേര്ഷകേ  കുടനിയഭാനഭായനിരുന  തങ്ങളുവട
മുനഗഭാമനിയഭായ  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷനസസ (യ.വകേ.) ലനിമനിറഡസ എന്ന ഹര്ജേനിക്കഭാരുവട
വെഭാദലാം  നനിലനനിലക്കുന്നതവലന്നസ  ലഹകക്കഭാടതനി  വെളവര  ഗനൗരവെമഭായനി
നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.  വെനികദശ  കേമ്പനനികേളുലാം  പനൗരന്മേഭാരുലാം  കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ
നനിയമത്തനിവല കപഴണ് എന്ന ഗണത്തനിലവപടനില എന്ന കേഭാരലവലാം ബഹുമഭാനവപട
ലഹകക്കഭാടതനി  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ.  എന്നഭാല  വെനിവെനിധ  ലഭാനഡസ  കബഭാര്ഡുകേള,
ലഭാനഡസ  ലടബബണലുകേള,  കകേഭാടതനികേള  എന്നനിവെ  നനിലവെനിവല  ഹര്ജേനിക്കഭാര്ക്കുലാം
അവെരുവട  മുനഗഭാമനികേളക്കുലാം  അനുകൂലമഭായ  വെനിധനിനലഭായങ്ങളുലാം  ഉത്തരവകേളുലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളള സഭാഹചേരലത്തനില അവെയനില ഒരു തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതനിനഭാണസ
ടനി  റനിട്ടുകേള രണലാംഗങ്ങള ഉളവക്കഭാളളുന്ന ഡനിവെനിഷന ബഞസ കകേളക്കുന്നതനിനഭായനി
25-11-2015  -ല റഫര് വചേയ്തനിട്ടുളളതസ.  അതഭായതസ,  വസഷലല ഓഫതീസര് റൂള  11
പ്രകേഭാരലാം  പുറവപടുവെനിച  അന്തെനിമ  ഉത്തരവെനിവല  കേഭാരലകേഭാരണങ്ങള  ലഹകക്കഭാടതനി
വെളവര ഗനൗരവെകത്തഭാവടയഭാണസ നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുളളതസ.

വകേഭാചനിന കബ്ബനിവന്റെ പഭാടക്കഭാലഭാവെധനി

287 (2859) ശതീ  .   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാര്ടസവകേഭാചനിയനില  വസന്റെസ  ഫഭാനസനിസസ  ചേര്ചസ  കറഭാഡനില  മൂന്നര
ഏക്കര് സലത്തസ പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വകേഭാചനിന കബ്ബനിവന്റെ പഭാടക്കഭാലഭാവെധനി എന്നഭാണസ
അവെസഭാനനിചവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;



318       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി ലകേവെശലാം വെചനിരനിക്കുന്ന ഈ ഭൂമനി ഒഴനിപനിക്കഭാനഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉവണങ്കേനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-3-2006 -ല  പഭാടക്കഭാലഭാവെധനി അവെസഭാനനിച്ചു.

(ബനി&സനി) എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനില  വകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില കഫഭാര്ടസ  വകേഭാചനി
വെനികലജേനില സര്വവ്വ നമ്പര്  143/2,  145/2  എന്നനിവെയനിലവപട  4.4  ഏക്കര് ഭൂമനി  
5-5-88-വല  G.O.(MS)No.376/86/RD  പ്രകേഭാരലാം  വകേഭാചനിന  കബ്ബനിനസ  പഭാടത്തനിനസ
നലകേനിയനിരുന്നതഭാണസ.  തുടര്ന്നസ  1995 -ല  2007  വെവരയളള  Rs.1,91,93,460  രൂപ
പഭാടക്കുടനിശ്ശേനികേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനസ  പുറവപടുവെനിച  28-2-2007-വല  G.O.(MS)
No.67/07/RD  നമ്പര്  ഉത്തരവെനിവനതനിവര  ടനി  കബ്ബസ  ഫയല  വചേയ്ത  W.P(C)
36969/07-ല  7-11-2012-വല  വെനിധനിനലഭായ പ്രകേഭാരലാം  ഈ വെനിഷയലാം  സലാംബനനിചസ
മുഖലമനനിക്കസ  നനികവെദനലാം  നലകുവെഭാനുലാം  ഈ  വെനിഷയലാം  മനനിസഭഭാകയഭാഗത്തനിവന്റെ
പരനിഗണനയസ  സമര്പനിക്കുവെഭാനുലാം  ടനി  വെനിഷയത്തനില  തതീരുമഭാനമഭാകുന്നതുവെവര
2007-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ കസ വചേയ്യുന്നതനിനുലാം ബഹുമഭാനവപട ലഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളളതഭാണസ.  വകേഭാചനിന  കബ്ബനിവന്റെ  പഭാടഭൂമനി  തനിരനിവകേവയടുക്കുന്നതസ
സലാംബനനിച വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചസ ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
പഭാടത്തനിനസ നലകേനിയനിട്ടുളള കകേസ്സുകേള ഓകരഭാനലാം പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിചസ ഓകരഭാ
കകേസനിലുലാം  സസതീകേരനികക്കണ  നനിലപഭാടസ  സലാംബനനിചസ  വെലകമഭായ  ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ  റവെനബ  പ്രനിനസനിപല  വസക്രടറനി,  നനിയമ  വസക്രടറനി,  ലഭാന്റെസ
റവെനബ  കേമ്മേതീഷണര്,  കജേഭായനിന്റെസ  കേമ്മേതീഷണര്  എന്നനിവെവര  ഉളവപടുത്തനി  സ.ഉ.
(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  55/2017/റവെ  തതീയതനി  18-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച
സമനിതനികയഭാടസ  ആവെശലവപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  കൂടഭാവത  ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കുന്നതസ
സലാംബനനിചസ ലഭാന്റെസ റവെനബ കേമ്മേതീഷണറുവട റനികപഭാര്ട്ടുലാം കതടനിയനിട്ടുണസ.

ഉപകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കസ വചേയഭാവന്ന പ്രവൃത്തനികേള 

288  (2860)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലവെര്ഷവക്കടുതനികേളമൂലലാം  കറഭാഡുകേളുവടയലാം  മറസ  എടുപ്പുകേളുവടയലാം
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  നലകുന്ന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  പ്രവൃത്തനികേളനില,  എത്ര
ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവരയള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ  ഉപകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കസ  ഏവറടുത്തസ
വചേയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതസ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഉപകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേളക്കസ ഏവറടുത്തസ വചേയഭാവന്ന പ്രവൃത്തനികേളുവട തുകേ
വെര്ദനിപനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല.എ.  ഫണനിവല  പതനിനഞസ  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവരയള
പ്രവൃത്തനികേള  ഉപകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കസ  വചേയഭാവമന്ന  ഉത്തരവെസ  കമല
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കുന്ന  വെനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 10-10-2012-വല സ.ഉ. (ലകേ)  നമ്പര്  384/2012/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര്
ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരമഭാണസ  കേഭാലവെര്ഷവക്കടുതനികേളമൂലലാം  തകേര്ന്ന   കറഭാഡുകേളുവടയലാം
മറസ  എടുപ്പുകേളുവടയലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതസ.
കേഭാലവെര്ഷവക്കടുതനി-പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില  തകേരുന്ന  കറഭാഡുകേളുവടയലാം  മറ്റുലാം
പുനരുദഭാരണത്തനിനസ ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്ന പ്രവൃത്തനികേളനില  10,00,000 (പത്തസ
ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം) രൂപ വെവരയള പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ ഗണകഭഭാക്തൃ കേമ്മേനിറനികേളക്കസ
ഏവറടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതസ.  എന്നഭാല  17-11-2015-വല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്
524/2015/ധന നമ്പര് ഉത്തരവെസ പ്രകേഭാരലാം  5,00,000 (അഞസ ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം)
മുതലുള  എലഭാ  മരഭാമത്തസ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  ഇ-വടണര്  നടപടനി
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി&സനി) നനിലവെനില  പരനിഗണനയനിലനില. 

സതീകറഭാലഭാന്റെസ  വലസസ പദതനി

289 (2861)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതീകറഭാലഭാന്റെസ  വലസസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ,  വവെളരനിക്കുണസ
തഭാലൂക്കുകേളനിലവപട  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  പഞഭായതകേളനില
തഭാമസനിക്കുന്നവെര്ക്കസ  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുവണനലാം
ഇതുപ്രകേഭാരലാം എത്രകപര്ക്കസ ഭൂമനി നലകേനിയനിട്ടുവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെര്ക്കസ  നലകേനിയ  ഭൂമനി  ഏതുതരത്തനിലഭാവണനലാം  ഏവതഭാവക്ക
വെനികലജുകേളനിലഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സതീകറഭാലഭാന്റെസ  വലസസ  പദതനിയനില ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില ഇതുവെവര
തതീര്പസ കേല്പനിക്കഭാത്ത എത്ര അകപക്ഷകേളുണസ; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  1408  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  അര്ഹരഭായ  846
ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ നഭാളനിതുവെവര ഭൂമനി അനുവെദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹരഭായ
ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജേനിലയനില  സര്ക്കഭാര്  തരനിശു  ഭൂമനിയഭാണസ
അനുവെദനിചനിട്ടുളതസ.  തൃക്കരനിപ്പൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  കപകരഭാല,  കേയ്യൂര്,
ചേതീകമനനി,  വചേറുവെത്തൂര്,  പരപ,  ഭതീമനടനി,  ചേനിത്തഭാരനിക്കല,  പതീലനികക്കഭാടസ,  വകേഭാടക്കഭാടസ
വെനികലജുകേളനിവല ഭൂമനിയഭാണസ അര്ഹരഭായ ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ അനുവെദനിചനിട്ടുളതസ. 

(സനി)  ഭൂരഹനിതരലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവെവര  2,91,757
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുന.  വെലകമഭായ  അകനസഷണത്തനിലൂവട  2,43,928
കുടുലാംബങ്ങവള  ഗണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി  വതരവഞടുത്തനിട്ടുണസ.  ആയതനില  54,398
ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ പദതനിയവട ആനുകൂലലലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.  കശഷനിച 1,89,530
കപരുവട അകപക്ഷകേള തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കനിവല ഭൂമനി കേകയറലാം

290 (2862)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  വെലകനികേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതസ
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നസ
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കനില ഭൂമനി കേകയറലാം സലാംബനനിചസ  എത്ര പരഭാതനികേള
നനിലവെനിലുണസ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കേകയറങ്ങള ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിവല
സസകേഭാരല  വെലകനികേളുവടയലാം  സഭാപനങ്ങളുവടയലാം  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള
കേവണതന്നതനിനുലാം  തടയന്നതനിനുലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഓകരഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം
വഡപബടനി  കേളക്ടര്  എല.ആര്.-വന്റെ  കനതൃതസത്തനില  ജേനിലഭാതല  ടതീമുലാം  ഓകരഭാ
തഭാലൂക്കനിലുലാം  തഹസനിലദഭാര്  (എല.ആര്.)-വന്റെ  കനതൃതസത്തനില  തഭാലൂക്കുതല  ടതീമുലാം
രൂപതീകേരനിചസ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ആയതസ  പ്രകേഭാരലാം  കേവണത്തനിയ
കേകയറങ്ങള,  1957-വല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമവലാം  1958-വല  ചേടങ്ങളുലാം
പ്രകേഭാരലാം ഒഴനിപനിക്കുന്ന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത കേകയറങ്ങളവക്കതനിവര
വെനികലജേസ  തലത്തനിലുള  ജേനകേതീയ  സമനിതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനവലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 
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(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കനില  ഭൂമനി  കേകയറലാം  സലാംബനനിചസ  189  കകേസ്സുകേള
നനിലവെനിലുണസ.  വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1   ഒറപഭാലലാം 1 2

2   ഒറപഭാലലാം 2 25

3   തൃക്കടതീരനി 8

4   വവെളനികനഴനി 6

5   അനങ്ങനടനി 71

6   ലക്കനിടനി കപരൂര് 1 9

7   അമ്പലപഭാറ 2 1

8   കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം 1 4

9   തൃക്കടതീരനി 1 13

10   ലക്കനിടനികപരൂര് 2 23

11  വെഭാണനിയലാംകുളലാം 1 4

12   വെഭാണനിയലാംകുളലാം 2 1

13   കേരനിമ്പുഴ 1 1

14   പൂകക്കഭാടസകേഭാവെസ 5

15   ചേളവെറ 3

16   ശതീകൃഷ്ണപുരലാം 2 4

17   കേരനിമ്പുഴ 2 4

18   വനലഭായ 5

                ആവകേ 189

(സനി)  പ്രസ്തുത കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ  കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം
1957,  ഭൂസലാംരക്ഷണ  ചേടങ്ങള  1958  എന്നനിവെ  പ്രകേഭാരലാം  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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കേഭാടഭാക്കട കകേന്ദ്രമഭായനി റവെനബ ഡനിവെനിഷന 

291  (T 2863)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  കകേന്ദ്രമഭായനി  റവെനബഡനിവെനിഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ  സലാംബനനിചസ
ലഭാനറസ  റവെനബ  കേമ്മേതീഷണറുവട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ആയതനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സങ്ങളുവണങ്കേനില വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

റവെനബ  ഡനിവെനിഷണല  ആസഭാനലാം  സലാംബനനിചസ   അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില. 

ഷണ്മുഖപുരലാം നനിവെഭാസനികേളക്കസ പടയലാം

292  (2864)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

എറണഭാകുളലാം  വെനികലജേനിവല  ഷണ്മുഖപുരലാം  നനിവെഭാസനികേള  പടയത്തനിനഭായനി
സമര്പനിച അകപക്ഷയനില ലകേവക്കഭാണ നനിലപഭാടുകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

എറണഭാകുളലാം  വെനികലജേനിവല  ഷണ്മുഖപുരലാം  നനിവെഭാസനികേളഭായ  18  കുടുലാംബങ്ങള
സര്വവ്വ  നമ്പര്  843-ലവപട  പുഴ  പുറകമ്പഭാക്കസ  ഭൂമനിക്കസ  പതനിവെസ  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  വകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനിലനനിനള  എന.ഒ.സനി.  ലഭനിചഭാല
മഭാത്രകമ ഭുമനി പതനിച്ചു നലകേഭാന കേഴനിയകേയള.  NOC  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ  വകേഭാചനി
കകേഭാര്പകറഷകനഭാടസ അഭലര്തനിചനിട്ടുളതഭാണസ.  എന.ഒ.സനി. ലഭലമഭായനിടനില. 

പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കസ ജേഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ  

293  (2865)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കസ  ജേഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ  നലകുന്നതനിനസ  സമുദഭായ  സലാംഘടനകേളുവട  സര്ടനിഫനിക്കറസ
അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം  സമര്പനികക്കണതുകണഭാവയനലാം  അതസ  നനിര്ബനമഭാകണഭാ
വയനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 323 

(ബനി)  ഈ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ  ലഭനിക്കഭാന  എവന്തെലഭാലാം
കരഖകേളഭാണസ ഹഭാജേരഭാകക്കണതസ എന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  എസസ.സനി./എസസ.റനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കസ  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ
നലകുന്നതനിനസ  സമുദഭായ  സലാംഘടനകേളുവട  സഭാക്ഷലപത്രലാം  ആവെശലവപടഭാറനില.
സമുദഭായ  സലാംഘടനകേളനിലനനികന്നഭാ  മകറവതങ്കേനിലുലാം  കസഭാതസ്സുകേളനിലനനികന്നഭാ  ഉള
വെനിവെരങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനിലലഭാവത  വെനികലജേഭാഫതീസര്മഭാരുവട  സസതനമഭായ
പ്രഭാകദശനികേ അകനസഷണത്തനിവന്റെയലാം  അകപക്ഷകേന സമര്പനിക്കുന്ന കരഖകേളുവടയലാം
മഭാത്രലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാകേണലാം  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ  നലകകേണവതന്നസ
1-9-2008-വല  47261/റനി2/08/ആര്.ഡനി.  നമ്പര്  കേത്തസ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ. 

എന്നഭാല  മനിശവെനിവെഭാഹനിത  ദമ്പതനികേളനിവലഭാരഭാള  എസസ.സനി./എസസ.റനി.
സമുദഭായഭാലാംഗമഭാവണങ്കേനില  അവെരുവട  കുടനികേളക്കസ  എസസ.സനി./എസസ.റനി  ജേഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ,  20-11-2008-വല  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)
109/2008/എസസ.സനി.എസസ.റനി.ഡനി.ഡനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവെനില  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള
വെലവെസകേളനില  ഒന്നനില  അകപക്ഷകേന  ഉളവക്കഭാള്ളുന  എന്നവെകേഭാശവപടുന്ന
സമുദഭായലാം,  ടനിയഭാവന അവെരനിവലഭാരഭാളഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം ടനി സമുദഭായത്തനിവന്റെ
ആചേഭാരഭാനുഷ്ഠഭാനങ്ങളക്കനുസരനിചസ  ടനിയഭാന  ജേതീവെനിച്ചുവെരനികേയലാം  വചേയണവമന്നഭാണസ.
ആയതസ  ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനസ  മറസ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  സമുദഭായ
സലാംഘടനകേളനിലനനിനള  സഭാക്ഷലപത്രലാം  ആവെശലവപടഭാറുണസ.  കൂടഭാവത
പടനികേജേഭാതനിയനിലനനിന്നസ  ക്രനിസ്തുമതത്തനികലയസ  മതപരനിവെര്ത്തനലാം  നടത്തനിയകശഷലാം
വെതീണ്ടുലാം  ഹനിന/ബുദ/സനിഖസ  മതങ്ങളനികലതനികലയ്വക്കങ്കേനിലുലാം  പുനനഃപരനിവെര്ത്തനലാം
നടതന്ന കകേസ്സുകേളനിലുലാം ഇകത നനിബനന പഭാലനിക്കണവമന്നസ വെലവെസയളതനിനഭാല
അങ്ങവനയള  കകേസ്സുകേളനിലുലാം  സമുദഭായ സലാംഘടനകേളനിലനനിനള സഭാക്ഷലപത്രലാം
ആവെശലവപടഭാറുണസ. 

(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സര്ടനിഫനിക്കറസ  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ
അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം  അകപക്ഷകേനുലാം  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലാം  എസസ.സനി./എസസ.റനി.
സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളഭാവണന്നസ  വതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖകേള  ഹഭാജേരഭാക്കണലാം.  കൂടഭാവത
അകപക്ഷകേന പടനികേജേഭാതനി സമുദഭായഭാലാംഗമഭാകേണവമങ്കേനില ടനിയഭാന ഹനിന/ബുദ/സനിഖസ
മതങ്ങളനികലവതങ്കേനിലുലാം  പനിന്തുടരുന്നയഭാള  ആയനിരനിക്കണവമന്നസ  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.
[The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950/1(C.O.19)]
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സഭാര്ടസ  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേള

294 (2866)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേള,  ആധുനനികേ  സനൗകേരലങ്ങള
ഏര്വപടുത്തനി  സഭാര്ടഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എങ്കേനില
ഇതനിനഭായനി വചേയ്ത കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുവട  പദതനിവചലകവെഭാ,  തനതസ  ഫകണഭാ,  മറസ
ഫകണഭാ ഉപകയഭാഗനിചസ വെനികലജേസ ആഫതീസുകേളുവട അടനിസഭാന സനൗകേരലവെനികേസനലാം,
ആധുനനികേവെലക്കരണലാം  എന്നനിവെ  വചേയഭാന  വെലവെസയകണഭാ  ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടസ  വചേയ്യുകേയഭാവണങ്കേനില  ഇതനിനസ  കവെണനി  എത്ര തുകേ
നതീക്കനിവെചനിട്ടുവണന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസഭാനവത്ത വെനികലജേസ ഓഫതീസുകേവള ജേനസനൗഹൃദ ഓഫതീസുകേളഭാക്കനി
മഭാറനി  അവെയനിലനനിന്നസ  കവെഗത്തനിലുലാം  (Speedy)  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള
അന്തെരതീക്ഷത്തനിലുലാം  (Modern)  ഉറപഭായലാം  (Assured)  ഉത്തരവെഭാദനിതസകത്തഭാവടയലാം
(Responsible)  സുതഭാരലമഭായലാം  (Transparent)  കസവെനങ്ങള   നലകുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ  സഭാര്ടസ  (SMART)  റവെനബ  ഓഫതീസസ  പദതനി
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളതസ. ഇതനുസരനിചസ വെനികലജേസ ഓഫതീസുകേളനിലനനിനള കസവെനങ്ങള
പനൗരനസ  ഏതസ  സമയതലാം  എവെനിവടവെച്ചുലാം  (Any  time  Any  where)
ലഭലമഭാക്കുവെഭാനഭാണസ ലക്ഷലമനിടുന്നതസ. 

ഇതനിനഭായനി 2013-14 വെര്ഷലാം മുതല പഭാന സതീമനില ഫണസ വെകേയനിരുതകേയലാം
I,  II,  III,  IV,  V  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  55  വെനികലജേഭാഫതീസുകേവള  ടനി  സതീമനില
ഉളവപടുതകേയലാം ഇതനില 24  വെനികലജേഭാഫതീസുകേളുവട പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം
ബഭാക്കനിയളവെയവട പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേഭാഫതീസുകേളുവട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപസ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  (2017-18)  വപഭാതുമരഭാമത്തസ
വെകുപനിവന്റെ  2059-01-051-81-17, 4059-01-051-61-18  ബഡ്ജേറസ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില
യഥഭാക്രമലാം  7  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  8  കകേഭാടനി  രൂപയമഭായനി  ആവകേ  15  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  സഭാര്ടസ  റവെനബ  ഓഫതീസസ
പദതനിക്കഭായനി  റവെനബ  വെകുപനിവന്റെ  2029-00-001-98  എന്ന  ബഡ്ജേറസ
ശതീര്ഷകേത്തനില 15  കകേഭാടനി രൂപയലാം വപഭാതുമരഭാമത്തസ വെകുപനിവന്റെ 4059-01-051-60
എന്ന ബഡ്ജേറസ ശതീര്ഷകേത്തനില 10 കകേഭാടനി രൂപയലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ. 
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പുറകമ്പഭാക്കസ ഭൂമനിയനില തഭാമസനിക്കുന്നവെര്ക്കസ പടയലാം

295  (2867)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃശൂര് ജേനിലയനിവല വെനിവെനിധ പഞഭായതകേളനില ഉളവപടുന്ന "കേനകേഭാലനി
കമചനിലപ്പുറലാം  "  ഇനത്തനിലവപട  പുറകമ്പഭാക്കു  ഭൂമനിയനില  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിച്ചു
വെരുന്നവെര്ക്കസ  പടയലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  ഈ  ഭൂമനി  റവെനബവെനികലയസ  പുനര്
നനികക്ഷപലാം  നടത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവണഭാകുന്നതനിനഭായനി,  തൃശൂര്  ജേനിലഭാകേളക്ടര്
മുകഖന  ലഭാന്റെസ  റവെനബ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കസ  29-10-2014-ല  സമര്പനിച  നമ്പര്  B5-
29030/12 അകപക്ഷ പ്രകേഭാരലാം എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനില  ഉളവപടനിട്ടുള  വകേഭാരടനി  പഞഭായത്തനിവല
ഇരുപത്തനിവയഭാന്നസ  ലകേവെശക്കഭാര്ക്കടക്കലാം  പടയലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനില മുകുനപുരലാം, ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കുകേളനിലവപട കേനകേഭാലനി
കമചനില  സലലാം   റവെനബ  വെകുപനികലയസ  പുനനഃനനിക്ഷനിപ്തലാം  വചേയ്യുന്നതനിനസ  ടനി
സലത്തനിവന്റെ ബനി.ടനി.ആര്.  പകേര്പസ,  മഹസ്സര്,  വസചസ,  അടങ്കേല പകേര്പസ  എന്നതീ
അനുബന കരഖകേള തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ ലഭാന്റെസ റവെനബ കേമ്മേതീഷണറുവട
17-1-2017  തതീയതനിയനിവല  എല.ആര്.വജേ.  7-45510/14  നമ്പര്  കേത്തസ  പ്രകേഭാരലാം
തൃശ്ശൂര് ജേനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  റവെനബ  വെകുപനികലയസ  പുനനഃനനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  പടയലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ. 

സവസനഷനസ കശഷലാം സര് വ്വതീസനില തനിരനിവകേ പ്രകവെശനിചവെരുവട ശമ്പളലാം 

296  (2868)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  റവെനബ  വെകുപനില  സസ് വപനഷന  നടപടനിയ്ക്കുകശഷലാം  സര്വ്വതീസനില
തനിരനിവകേ  പ്രകവെശനിപനിച  ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ  ശമ്പളലാം  നലകുവെഭാന  ലവെകുന്നതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സസ് വപനഷന  നടപടനിയ്ക്കുകശഷലാം  18-4-2017-വല  G.O.(Rt)
No.1801/2017/RD  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വതീസനില  തനിരനിവകേ  പ്രകവെശനിച
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മഭാകവെലനിക്കര തഭാലൂക്കസ ഓഫതീസസ പരനിധനിയനിലുള വപരനിങ്ങഭാല വെനികലജേസ ആഫതീസര്
ശതീമതനി സനിന്ധുകുമഭാരനിക്കസ നഭാളനിതുവെവരയഭായനി ശമ്പളലാം നലകേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ജേതീവെനക്കഭാരനിക്കസ  എന്നസ  ശമ്പളലാം  നലകുവെഭാന  കേഴനിയവമന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില. 

(ബനി)  ശതീമതനി  സനിന്ധുകുമഭാരനിവയ  മഭാകവെലനിക്കര  തഭാലൂക്കനിവല  വപരനിങ്ങഭാല
വെനികലജേസ  ഓഫതീസറഭായനി  കസവെനത്തനില  തനിരനിവകേ  പ്രകവെശനിപനിചതനിവനതടര്ന്നസ
23-5-2017  പൂര് വ്വഭാഹ്നമഭാണസ  കജേഭാലനിയനില പ്രകവെശനിചനിട്ടുളതസ.  ടനിയഭാള വചേങ്ങന്നൂര് 
തഭാലൂക്കനില  വെനികലജേസ  ഓഫതീസറഭായനി  കജേഭാലനി  വചേയവവെയഭാണസ
സവസനഷനനിലഭായനിട്ടുളതസ.  ടനി ഓഫതീസനില ടനിയഭാളക്കസ  17-5-2017  വെവര മഭാത്രലാം
ഉപജേതീവെന  ബത്ത  മഭാറനി  നലകേനിയനിരുന്നതുലാം  തുടര് ന്നസ  മഭാകവെലനിക്കര  തഭാലൂക്കസ
ഓഫതീസനികലയസ  സലലാംമഭാറലാം  നലകേനിയനിട്ടുളതുമഭാണസ.  മഭാകവെലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില
നനിനലാം  ടനിയഭാളക്കസ  23-5-2017  മുതല  മഭാത്രകമ  ശമ്പളലാം  അനുവെദനിക്കുവെഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള  എന്നതനിനഭാല  18-5-2017  മുതല  22-5-2017  വെവരയള
ഉപജേതീവെന  ബത്ത  കൂടനി  മഭാറനി  നലകുന്നതനിനഭായനി  ടനിയഭാളുവട  സര്വ്വതീസസ  ബുക്കസ,
എല.പനി.സനി.  എന്നനിവെ വചേങ്ങന്നൂര് തഹസനിലദഭാര്ക്കസ മഭാകവെലനിക്കര തഹസനിലദഭാര്
തനിരനിചയചനിരുന. എന്നഭാല ആയതസ മഭാറ്റുന്നതനിനസ നനിലവെനില സഭാര്ക്കനില ഓപ്ഷന
ഇലഭാത്തതനിനഭാല  ഉപജേതീവെനബത്ത  മഭാറനി  നലകേനിയനിടനില.  ഇക്കഭാരലത്തനില
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന ജേനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

തുടര്ന്നസ  മഭാകവെലനിക്കര  തഭാലൂക്കഭാഫതീസനിലനനിനലാം  വചേങ്ങന്നൂര്  ജേനിലഭാ
ടഷറനിയമഭായനി  ബനവപടനിട്ടുലാം  സഭാര്ക്കനിവല  അനനിശനിതതസലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന
കേഴനിഞനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  23-5-2017  മുതല 31-5-2017  വെവരയള ശമ്പളലാം മഭാറനി
നലകേനിയനിടനിലഭാത്തതുലാം  എന്നഭാല  ജൂണ്,  ജൂലല  മഭാസങ്ങളനിവല   ശമ്പളലാം  മഭാറനി
നലകുന്നതനിനസ തടസ്സമനിലഭാത്തതനിനഭാല ഈ രണസ മഭാസങ്ങളനിവല ശമ്പളലാം 8-8-17-ല
ടനിയഭാളുവട ബഭാങ്കേസ അക്കനൗണനികലയസ വക്ര ഡനിറസ  വചേയ്തനിട്ടുളതുമഭാണസ. 

(സനി)  23-5-2017  മുതല  31-5-2017  വെവരയള  ശമ്പളലാം  സഭാര്ക്കനിവല
സഭാകങ്കേതനികേ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിചതനിനുകശഷകമ  നലകുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള്ളു.
ആയതസ  പരനിഹരനിചസ  ശതീമതനി  സനിന്ധുകുമഭാരനിക്കസ  ടനി  കേഭാലയളവെനിവല  ശമ്പളലാം  മഭാറനി
നലകുന്നതനിനസ അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന ജേനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ടനിയഭാളുവട ജൂണ്,  ജൂലല മഭാസങ്ങളനിവല ശമ്പളലാം  8-8-2017 -ല
മഭാറനി നലകേനിയനിട്ടുണസ. 
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ചേഭാത്തന്നൂര് തഭാലൂക്കസ രൂപതീകേരണലാം

297 (2869)  ശതീ  .    ജേനി  .    എസസ  .    ജേയലഭാല :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര് തഭാലൂക്കസ  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ  സലാംബനനിചസ  ജേനപ്രതനിനനിധനി
നലകേനിയ നനികവെദനലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനികവെദനത്തനിവല  ആവെശലലാം  സലാംബനനിചസ  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവന്തെലഭാവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ. 

(ബനി)  തഭാലൂക്കസ  രൂപതീകേരണലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനമഭാണസ.
നനിലവെനിലുള തഭാലൂക്കുകേളുവട  വെനിസതീര്ണ്ണലാം,  ജേനസലാംഖല,  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിവന്റെയലാം
പനികന്നഭാക്കഭാവെസ,  വെനികേസന  സഭാധലത,  ജേനങ്ങളുവട  യഭാത്രഭാസനൗകേരലലാം,
ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിച്ചുള  അതനിര്ത്തനികേള,  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുവട  ആവെശലലാം,
ഭരണപരമഭായ  സനൗകേരലലാം  എന്നനിവെയഭാണസ  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിവെരുന്നതസ.  ആയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള  രൂപതീകേരനികക്കണതനിവന്റെ  ആവെശലകേത
സലാംബനനിചസ എലഭാ ജേനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാകരഭാടുലാം റനികപഭാര്ടസ ആവെശലവപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
പ്രസ്തുത ഫയലനിവല  തതീരുമഭാനമനുസരനിചസ  പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ
സലാംബനനിച നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.  2017-ല കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിവല പയന്നൂര്,
തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിവല  കുന്നലാംകുളലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിരുനള്ളു. 

കുന്നത്തൂര് തഭാലൂക്കസ ആശുപത്രനിയവട കപരനിലുള സലത്തനിവന്റെ കേകയറലാം

298 (2870)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുന്നത്തൂര്  തഭാലൂക്കസ  ആശുപത്രനിയവട  കപരനിലുള  സലലാം
അതനിര്ത്തനിനനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയവട  കപരനിലുള  സലലാം  കേകയറനിയതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കഭാന  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  ആശുപത്രനിയവട  കപരനിലുള  സലത്തസ  കേകയറലാം  നടന്നനിട്ടു
വണങ്കേനില അതനിനുത്തരവെഭാദനികേളഭായവെരുവട കപരസ വെനിവെരലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല.  കുന്നത്തൂര് തഭാലൂക്കസ ആശുപത്രനിയവട കപരനിലുള സലത്തനിവന്റെ
അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയലാം  നടതന്നതനിനസ  ആശുപത്രനി  അധനികൃതരനിലനനികന്നഭാ
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലനനികന്നഭാ അകപക്ഷ  ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) ഇല. 

(സനി&ഡനി)  ബഭാധകേമല.  

ദുരന്തെനനിവെഭാരണ രൂപകരഖകേള

299 (2871) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ 2005-ല നനിലവെനില വെന്ന ദുരന്തെനനിവെഭാരണ ആകസ  (DM-
Act)-വന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  രൂപകരഖകേള  സലാംസഭാന
തലത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശതലത്തനിലുലാം  തയഭാറഭാക്കഭാത്തതസ  സലാംബനനിചസ  2016-വല  സനി.
ആന്റെസ എ.ജേനി. റനികപഭാര്ടനിവല പരഭാമര്ശലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  രൂപകരഖകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അവെസകരഭാചേനിതമഭായനി  അവെ  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെലഭാലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണസ നലകേനിയനിട്ടുളവതന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനതലലാം  മുതല  പഞഭായതതലലാം  വെവര  ദുരന്തെനനിവെഭാരണ
ശലാംഖല രൂപവപടുതന്നതനിനസ അടനിയന്തെര നടപടനികേള ലകേവക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ.  സലാംസഭാന/ജേനിലഭാ ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത,  വെനികലജുതല  പദതനികേളുലാം  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ
നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  സഹഭായകത്തഭാവട  വെനിവെനിധ  ജേനിലകേളനില
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  നനിലവെനില  സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷ്ഠനിത  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  14  ജേനിലകേളനിലഭായനി ഏറവലാം ദുരന്തെ സഭാധലതയള  197  വെനികലജുകേളനില
ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതുകൂടഭാവത  മണ്കറഭാതുരുത്തസ
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(വകേഭാലലാം  ജേനില),  വപരനിങ്ങര  (പത്തനലാംതനിട  ജേനില)  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  പ്രകതലകേലാം
ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.   UNDP-യവട നഗര കകേന്ദ്രതീകൃത
ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  എന്നതീ ജേനിലകേളനില ദുരന്തെ സഭാധലതയവട  അടനിസഭാനത്തനില തതീവ്ര
ദുരന്തെ സഭാധലതഭാ വെഭാര്ഡുകേളനില ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.
ഇന്തെലയനിലത്തവന്ന അപൂര്വ്വലാം നഗരങ്ങളനില മഭാത്രലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള, നഗര ദുരന്തെ
ലഘൂകേരണ പദതനി തനിരുവെനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിനുകവെണനി 2015-ല തയഭാറഭാക്കുകേയലാം
ജേനില അകതഭാറനിറനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയ്തു. ആകരഭാഗല വെകുപസ, വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി,
കഹഭാമനികയഭാപതനി,  അഗ്നനിശമന  കസന  എന്നനിവെര്  വെകുപ്പുതല  പഭാന
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 

കകേന്ദ്ര  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  നനിയമലാം  2005  പ്രകേഭാരലാം  വെകുപ്പുതല  പഭാന
തയഭാറഭാകക്കണതസ  അതഭാതസ  വെകുപ്പുകേളുവടയലാം  ജേനിലഭാ  പഭാന  തയഭാറഭാകക്കണതസ
അതഭാതസ  ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവടയലാം  തകദ്ദേശ  പഭാന
തയഭാറഭാകക്കണതസ  അതഭാതസ  തകദ്ദേശ  സര്ക്കഭാരുകേളുവടയലാം  സലാംസഭാന  പഭാന
തയഭാറഭാകക്കണതസ  സലാംസഭാന  അകതഭാറനിറനിയവട  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനിയവടയലാം
കേര്ത്തവെലമഭാണസ.  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുതല  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ  ബനവപട
വെകുപ്പുകേളക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  എലഭാ  നഗരസഭകേളനിലുലാം
അവെരവെരുകടതഭായ ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ പദതനികേള ഉണഭാക്കുകേയലാം തനതസ ഫണനില
ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണത്തനിനഭായനി  പണലാം  വെകേയനിരുത്തണവമന്നസ  ഉകദ്ദേശനിചസ
നഗരസഭകേളക്കസ  മഭാത്രമഭായനി  57,99,000  രൂപ  ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ
അകതഭാറനിറനികേളക്കസ അനുവെദനിക്കുകേയലാം ആവെശലമഭായ സഭാകങ്കേതനികേ ലവെദഗ്ദ്ധലലാം ഉള
NGO  കേളുവട  ലനിസസ  നലകുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഇതുകൂടഭാവത,  ജേനിലഭാ
അകതഭാറനിറനികേളവെഴനി, ജേനിലഭാ പഞഭായതകേളക്കസ ഗഭാമപഞഭായത്തസ തലത്തനില ദുരന്തെ
ലഘൂകേരണ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  ആകലഭാചേനഭാ
കയഭാഗങ്ങളക്കുലാം,  പഞഭായതതല  Disaster  Management  Committee-കേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഫണസ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ  പദതനികേളുലാം
അവെയവട ഏഷലന കമഖലയനിവല നനിലവെനിവല സനിതനിയലാം സലാംസഭാനവത്ത വെനിവെനിധ
നഗര  സഭകേളക്കുലാം  ജേനിലഭാ  പഞഭായതകേളക്കുലാം  കബഭാധലവപടുതവെഭാന  കവെണനി
നഗരസഭഭാ  അദലക്ഷനമഭാവരയലാം  ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തസ  പ്രസനിഡനമഭാവരയലാം
ഡലഹനിയനില  2016-ല  നടന്ന  ഏഷലന  മനനിതല  ദുരന്തെ   ലഘൂകേരണ
കകേഭാണ്ഫറനസനില  പവങ്കേടുപനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ. 
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(സനി)  നടപടനികേള  ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാന-ജേനിലഭാതല  ദുരന്തെ
പ്രതനികേരണ-പ്രതനികരഭാധ ശലാംഖല സുശകമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷ്ഠനിത
ദുരന്തെ ലഘൂകേരണമഭാണസ ദുരന്തെ പ്രതനികേരണത്തനില ഊന്നനിയള പ്രവെര്ത്തനകത്തക്കഭാള
ഈ കേഭാലഘടത്തനിവന്റെ ആവെശലലാം എന്നതനിനഭാല ഇന്തെല ഉളവപവട കലഭാകേ രഭാജേലങ്ങള
ജേപഭാനനിവല വസനഡഭായനി എന്ന നഗരത്തനില  2015-2030  കേഭാലഘടത്തനികലയഭായനി
അലാംഗതീകേരനിച  രൂപകരഖയനിലനനിനലാം  പഭാഠലാം  ഉളവക്കഭാണസ  സലാംസഭാന സഭാമൂഹനികേഭാ
ധനിഷ്ഠനിത  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  കകേന്ദ്രലാം  തൃശ്ശൂരനില  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവെഭാനുള
വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ  സമര്പനിക്കഭാന  അഗ്നനിശമന  കസനകയഭാടസ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.  കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാവട  'അപ്തഭാ മനിത്ര'  എന്ന കപ്രഭാജേക്ടസ കകേരള
സര്ക്കഭാര് ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ.  ഈ കപ്രഭാജേക്ടസ ഉപകയഭാഗനിചസ കകേഭാടയലാം ജേനിലയനില ഒരു
സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷ്ഠനിത ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ കസന രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാനഭായനി  22  ലക്ഷലാം
രൂപ  അനുവെദനിച്ചു.  സലാംസഭാന-ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പദതനികേള  കൂടഭാവത
വെനികലജുതല  പദതനികേളുലാം  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട
സഹഭായകത്തഭാവട വെനിവെനിധ ജേനിലകേളനില രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  നഗര കകേന്ദ്രതീകൃത ദുരന്തെ
പ്രതനികേരണകശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന,  നഗരസഭകേളുവട  ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി
57,99,000  രൂപ  ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനികേളക്കസ  ധനസഹഭായലാം
അനുവെദനിച്ചു.  2011-17  കേഭാലഘടത്തനില  ഏകേകദശലാം  7.05  കകേഭാടനി  രൂപ  ദുരന്തെ
തയഭാവറടുപസ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  മഭാത്രലാം  സലാംസഭാന  അകതഭാറനിറനി,  ജേനിലഭാ
അകതഭാറനിറനികേളക്കസ നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

കചേരഭാനല്ലൂര് വെനികലജേനിവല വെടുതല ജേനകേതീയ കറഭാഡസ വെതീട്ടുകേഭാര്ക്കസ പടയലാം

300  (2872)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

എറണഭാകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  കചേരഭാനല്ലൂര്  വെനികലജേനില  വെടുതല  ജേനകേതീയ
കറഭാഡനിവല  280  വെതീട്ടുകേഭാര്  പടയലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ  കവെണനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില  അകപക്ഷയവട  നനിലവെനിവല  സനിതനി
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

എറണഭാകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  കചേരഭാനല്ലൂര്  വെനികലജേനില  ജേനകേതീയ  നഗര്
കകേഭാളനനിവെഭാസനികേളക്കസ  പടയലാം  നലകുന്ന  വെനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ. 
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വെലനിയഴതീക്കല പഭാലത്തനിനഭായനി ഭൂമനി ഏവറടുക്കല

301  (2873)  ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടസ  മണ്ഡലത്തനിവല  വെലനിയതീക്കല  പഭാലത്തനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഏവറടുകക്കണ ഭൂമനിയവട വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി ഏവറടുക്കല നടപടനി ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഹരനിപഭാടസ  മണ്ഡലത്തനിവല  വെലനിയതീക്കല   പഭാലത്തനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കേഭാര്ത്തനികേപളനി  തഭാലൂക്കനിവല  ആറഭാട്ടുപുഴ  വെനികലജേനിവല

സര്വവ്വ നമ്പര്  195/4, 195/4-8, 195/4-9, 195/5, 195/8, 195/13, 195/15, 195/16,

195/23,  195/24,  201/18,  201/20,  201/25,  201/53,  201/19  എന്നനിവെയനില

ഉളവപട  77.13  ആര്  സലലാം  ഏവറടുകക്കണതുണസ.  പ്രസ്തുത  സലലാം

  ഡയറക്ടസ/വനകഗഭാകഷലറസ പര്കചസസ പ്രകേഭാരലാം ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ 5-4-2017-വല സ.ഉ.

(ആര്.ടനി.) 1639/2017/റവെ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെസ പുറവപ്പു ടുവെനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി) സര്കവ്വ  കജേഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനിയവട പ്രവെര്ത്തനലാം

302 (2874) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസ്സനി :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജേകഗഭാപഭാലന : 

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ദുരന്തെനനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

അവെകലഭാകേനലാം വചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി) പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങവള കനരനിടുന്നതനില ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനിയവട

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എത്രമഭാത്രലാം ഫലപ്രദമഭാകുനവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകതഭാറനിറനിയവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആധുനനികേവെത്ക്കരനിക്കഭാന

എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ. 

(ബനി)  ദുരന്തെ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന  അടനിയന്തെരഘട
കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രലാം  മുകഖന  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിചസ കൃതലതയഭാര്ന്ന തതീരുമഭാനങ്ങളനിലൂവട ആവെശലമഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ലകേവക്കഭാള്ളുന്നതനിനസ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  പ്രവെര് ത്തനങ്ങള
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകേഭാറുണസ.  കേഭാലവെര്ഷലാം  തുടങന്നതനിനസ  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ദുരന്തെ
നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയവട  കയഭാഗലാം  കചേരഭാറുണസ.  ആയതനിനുകശഷലാം  നനിശനിത
ഇടകവെളകേളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന്നസ ആവെശലമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുണസ.  ദുരന്തെ
നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനികേള മുനകൂടനി തതീരുമഭാനങ്ങവളടുത്തസ സുസജ്ജമഭായനിരനിക്കുന്നതസ
ദുരന്തെങ്ങള  യഥഭാവെനിധനി  കനരനിടുന്നതനിനസ  സഹഭായകേമഭാകുന്നതഭാണസ.   ദുരന്തെങ്ങളനില
പ്രതനികേരനിക്കുവെഭാനഭായനി ഭരണപരവലാം പ്രവെര്ത്തനപരവമഭായ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനി
അതതീവെ  സൂക്ഷ്മതകയഭാവട  ദുരന്തെ  പ്രതനികരഭാധത്തനിലുലാം  തയഭാവറടുപനിലുലാം  ഊന്നനിയള
പ്രവെര്ത്തനമഭാണസ  സലാംസഭാന-ജേനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ.  വപഭാതുജേനങ്ങളക്കുലാം സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം കബഭാധവെത്കേര
ണത്തനിനുലാം ദുരന്തെ പ്രതനികരഭാധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ അവെകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവെണനി  കദശതീയ  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  കസനയവട  ആഭനിമുഖലത്തനില
തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില കമഭാകേസ ഡ്രെനില്ലുകേളുലാം വസമനിനഭാറുകേളുലാം അഭലഭാസ പ്രകേടനങ്ങളുലാം
നടത്തനിവെരുന.  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിനുലാം
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവെണനി  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കേണ്കടഭാള
റൂമുകേള  തഭാലൂക്കസ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ജേനിലഭാ  കേളകകറ്റുകേളനിലുലാം  പ്രവെര് ത്തനിക്കുന.
റവെനബ  ഉകദലഭാഗസവര  കൂടഭാവത  കപഭാലതീസസ,  അഗ്നനിശമനകസന  ഉകദലഭാഗസരുലാം
പ്രസ്തുത  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  പവങ്കേടുക്കുന.  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ
അകതഭാറനിറനിയവട  കസറസ  എകനികേബടതീവെസ  കേമ്മേനിറനി,  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെങ്ങളുവട
അടനിയന്തെരഘട  കമലകനഭാട   കേമ്മേനിറനി,  മനുഷല  നനിര്മ്മേനിത  ദുരന്തെങ്ങളുവട
അടനിയന്തെരഘട  കമലകനഭാട  കേമ്മേനിറനി,  കേസഭാറനികേളനില  ഉണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ  അടനിയന്തെരഘട  കമലകനഭാട  കേമ്മേനിറനി,  സലാംസഭാന
അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രലാം,  ജേനിലഭാ  അടനിയന്തെരഘട
കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  വെരളചഭാ  നനിരതീക്ഷണ  വസല,  ഓകരഭാ  ദുരന്തെ
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  ദുരന്തെ  തതീവ്രതവയ  അടനിസഭാനവപടുത്തനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള
ലകേവക്കഭാകളണ നടപടനി ഉളവക്കഭാളനിച Emergency Supports Functions Plan-
ഉലാം  Standard Operating Procedures-ഉലാം,  കദശതീയ ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ കസനയവട
പ്രഭാകദശനികേ  പ്രതനികേരണ  കകേന്ദ്രലാം  എന്നനിവെ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങവള  കനരനിടുന്നതനിനസ
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 
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(സനി)  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പദതനികേളു വട  തയഭാവറടുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനവപടസ
ദുരന്തെ പ്രതനികേരണത്തനിനഭായനി Search and Rescue, Early Warning, Evacuation,
First  Aid  എന്നതീ  Emergency  Response  Team-കേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം
പരനിശതീലനലാം  നലകുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  അടനിയന്തെരഘട കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രലാം
സലാംസഭാന,  ജേനിലഭാ,  തഭാലൂക്കസ  തലങ്ങളനില  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
അതനിനൂതന മുന്നറനിവെസ  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല  സലാംകയഭാജേനിപനിചസ  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  ദുരന്തെ
സഭാധലത  അപഗഥനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്ന  വെനിവെര  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല   വകേലകടഭാണ്,
സലാംസഭാന  അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രത്തനിനുകവെണനി  നടപഭാക്കനി
വെരുന. ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ സലാംവെനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി സലാംസഭാന ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ
അകതഭാറനിറനിയവട  ആസഭാന  മനനിരലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവെരുന.  ഈ
മനനിരത്തനില കമലസൂചേനിപനിച സലാംവെനിധഭാനലാം സഭാപനിചസ സലാംസഭാന അടനിയന്തെരഘട
കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  പ്രവെര് ത്തനലാം  കൂടുതല  ശകമഭാക്കുവെഭാനുള
നടപടനികേവളടുത്തനിട്ടുണസ.  വെനിവെര  സലാംകവെദന  സഭാകങ്കേതനികേവെനിദലയനിലുലാം  സലാംസഭാന
ദുരന്തെ നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനി വെളവര മുകന്നറനിയനിട്ടുണസ. നനിലവെനില വെയനഭാടസ, ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  ജേനിലഭാ  അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങള,
സലാംസഭാന  അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രവലാം,  കദശതീയ  സലാംസഭാന
അടനിയന്തെരഘട കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രവമഭായനി സഭാറലലറസ കഫഭാണ്, സഭാറലലറസ
ഇന്റെര്വനറസ,  കേമ്പബടറുകേള  എന്നനിവെ  ഫഭാകസ  വെഴനി  ബനനിപനിചനിട്ടുണസ.  മവറലഭാ
ജേനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  തഭാലൂക്കുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഈ  സലാംവെനിധഭാനലാം  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി   കദശതീയ  ചുഴലനിക്കഭാറസ  പ്രതനികരഭാധ  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിശകേലനത്തനിനുകശഷലാം  ദുരന്തെ  സഭാധലതഭാ
മുന്നറനിയനിപസ  ആവെശലവമനകേണഭാല  പത്ര-മഭാധലമങ്ങളവെഴനി  വപഭാതുജേനങ്ങളക്കസ
ലഭലമഭാക്കുനമുണസ.   

ടനിവെഭാനഡ്രെലാം വടന്നനിസസ കബ്ബസ

303  (2875)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടനിവെഭാനഡ്രെലാം  വടന്നതീസസ  കബസ  പഭാടകുടനിശ്ശേനികേ  അടച്ചുതതീര്ക്കഭാത്തതസ
കേഭാരണലാം സര്ക്കഭാര് ഏവറടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  ഇതുമഭായനി  ബനവപട  കേഭാരലങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതസ
ഘടത്തനിലഭാണസ; എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണസ ഇകപഭാള കബ്ബനിവന്റെ ലകേവെശമുളതസ;

(സനി)  എത്ര  രൂപയഭാണസ  പഭാടകുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനികലക്കസ
അടയഭാനുളതസ;  ഇതസ അടച്ചുതതീര്ക്കുന്നതനിനസ സർക്കഭാർ സമയലാം നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  തഭാലൂക്കനില
ശഭാസമലാംഗലലാം വെനികലജേനില തനിരുവെനന്തെപുരലാം വടന്നനിസസ കബ്ബനിവന്റെ ലകേവെശമുളതഭായ
4 ഏക്കര് 27  വസന്റെസ  ഭൂമനിക്കസ,  പഭാടലാം പുതുക്കനി നലകുന്നതനിനസ അനുമതനി നലകേനിയ
3-3-2016-വല സ.ഉ.(എലാം.എസസ.) നമ്പര് 229/2016/റവെനബ റദ്ദേസ വചേയ്തസ, സഭാപനത്തനില
നനിനലാം പഭാടക്കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിവചടുക്കഭാനുലാം പനിരനിവചടുക്കഭാന കേഴനിയഭാവത വെരനികേയഭാവണങ്കേനില
ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കഭാനുലാം  അനുമതനി  നലകേനിയനിരുന്ന  സ.ഉ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്
380/2012/റവെനബ. തതീയതനി 9-10-2012 പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ ജേനിലഭാ
കേളക്ടര്ക്കസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്നതസ  സലാംബനനിച വെനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  തഭാലൂക്കനിവല  ശഭാസമലാംഗലലാം  വെനികലജേനില  4  ഏക്കര്  27  വസന്റെസ
ഭൂമനിയഭാണസ  ടനി  സഭാപനത്തനിനസ  പഭാടത്തനിനസ  നലകേനിയനിട്ടുളതസ.  3-3-2016  വെവര ടനി
സഭാപനത്തനിനസ  11,09,10,955  രൂപ  (പതനിവനഭാന്നസ  കകേഭാടനി  ഒനപതസ  ലക്ഷത്തനി
പതനിനഭായനിരത്തനി വതഭാളഭായനിരത്തനി അനപത്തനിയഞസ രൂപ മഭാത്രലാം)  പഭാട കുടനിശ്ശേനികേ
ഉണഭായനിരുന.  3-3-2016-വല  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  229/2016/റവെനബ  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ  പ്രകേഭാരലാം  പഭാടക്കുടനിശ്ശേനികേയവട  0.2%  ആയ  2,21,822  രൂപ
(രണസ ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനി ഒന്നഭായനിരത്തനി എണ്ണൂറനി ഇരുപത്തനിരണസ രൂപ മഭാത്രലാം )
ടനി സഭാപനലാം 31-5-2016-നസ ഒടുക്കനിയനിട്ടുണസ. 

വെനിളപനിലശഭാല വെനികലജേസ  ഓഫതീസനിനസ പുതനിയ വകേടനിടലാം

304 (2876)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിവല  വെനിളപനിലശഭാല  വെനികലജേസ  ഓഫതീസനിവന
സ് മഭാര്ടസ വെനികലജേസ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി പുതനിയ വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള ഏതുവെവരയഭാവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സമര്പനിക്കവപട പഭാനനിനസ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
തുടര് നടപടനികേള എന്തെഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  9-5-2017-വല  സ.ഉ.  (ആര്.ടനി.)  2168/17/RD  പ്രകേഭാരലാം  സഭാര്ടസ
വെനികലജേസ  പദതനിക്കസ  2017-18-ല  5  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയലാം
സസന്തെമഭായനി വകേടനിടമനിലഭാത്ത വെനികലജേസ ഓഫതീസുകേളക്കുള വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ
മുനഗണന  വകേഭാടുത്തസ  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  ഓകരഭാ  സഭാര്ടസ  വെനികലജേസ  ഓഫതീസസ
പണനിയന്നതനിനുള  നടപടനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  വെനിളപനിലശഭാല
വെനികലജേഭാഫതീസനിവന 2017-18 സഭാര്ടസ  വെനികലജേസ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിടനില. 
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തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജേനിലയനില അനുവെദനിച ആര്.ഡനി.ഒ. ഓഫതീസസ

305  (2877)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017-18-വല  ബഡ്ജേറനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില  അനുവെദനിച
ആര്.ഡനി.  ഒ.  ഓഫതീസസ  ഏതു  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില  സഭാപനിക്കഭാനഭാണസ
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ  സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങ്കേനില
ഉത്തരവെസ  ഇറക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടസ  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാവമന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്ന ആര്.ഡനി.  ഓഫതീസനിവല സഭാഫസ  പഭാകറണ്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനികക്കണനിവെരുലാം  എന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  2017-18  ബഡ്ജേറസ  പ്രസലാംഗത്തനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില
രൂപതീകേരനിക്കുവമന്നസ  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള  റവെനബ  ഡനിവെനിഷവന്റെ  ആസഭാനലാം,  സഭാഫസ
പഭാകറണ്,  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ  എന്നനിവെ  സലാംബനനിചസ  അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.  ആയതനിനഭാല  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ
പുറവപടുവെനിചനിടനില. 

ഉരുളവപഭാടല സഭാധലതയള കമഖല 

306 (2878)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ ഉരുളവപഭാടല ഉണഭാകേഭാന സഭാദലതയള കമഖലകേള
കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി ബനവപട്ടു വെനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില
കേവണത്തല വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കമഖലകേളനില തഭാമസനിക്കുന്നവെര്ക്കസ മുന്നറനിയനിപസ നലകുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം ജേനിലഭാ ഭരണകൂടങ്ങളക്കസ നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്ന  കശഷലാം  ഇത്തരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണസ.  കകേരളത്തനിവല  ഉരുളവപഭാടല  സഭാധലതഭാ  അപഗഥനലാം
അനുഭവെ  സമ്പത്തനിവന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയലാം  വതറ്റുതനിരുത്തലുകേളവെഴനിയലാം
പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം കേവണതന്ന ഒരു പഠനരതീതനി  (heuristic)  വെഴനി  semi-quantitative
ആയനി  നടത്തനിയതനിലനനിനലാം   ലഭലമഭായ  അപഗഥന  വെനിവെരലാം  National  Centre
for  Earth  Science  Studies  ഭൂപടമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇത്തരലാം
ദുരന്തെങ്ങളുവട  സഭാധലതഭാപ്രകദശങ്ങവള  വെനിവെനിധ  സൂചേനികേകേളുവട  അടനിസഭാനത്തനില
അടയഭാളവപടുതകേയഭാണസ  ഈ  പഠന  രതീതനിയനില  സഭാധനിക്കുന്നതസ.  ഇത്തരലാം
പ്രതനിഭഭാസങ്ങള  ഉണഭാകേഭാന  സഭാധലതയള  പ്രകദശങ്ങളുവട  സൂചേന  (Spatial
Susceptibility)  മഭാത്രമഭാണസ ഈ പഠനലാം വവെളനിവെഭാക്കുന്നതസ.  ഇതനിലനനിനലാം ഭൂവെനിവെര
സഭാകങ്കേതനികേവെനിദല  (Geographic  Information  System)  ഉപകയഭാഗനിചസ  വെനികലജേസ
ഭൂപടലാം  Overlay  Analysis  നടത്തനി കടബനിള ആയനി തയഭാറഭാക്കനി  Handbook  on
Emergency Operations – Volume 1 – Hazard Susceptible Areas of Kerala
എന്ന പുസകേത്തനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി)  ഇത്തരലാം പ്രതനിഭഭാസങ്ങള ഉണഭാകുവെഭാന സഭാധലതയള പ്രകദശങ്ങളുവട
സൂചേന മഭാത്രമഭാണസ പ്രസ്തുത പഠനലാം വവെളനിവെഭാക്കുന്നതസ.  എവെനിവട എകപഭാള ഉണഭാകുലാം
എന്നതനിവന്റെ  സമഗ  സഭാധലത  (Spatial  and  Temporal  Probability)  ഈ
ഭൂപടങ്ങള  വവെളനിവെഭാക്കുന്നനില  എന്നതനിനഭാല  അടനിയന്തെരഘടങ്ങളനില  Emergency
Supports  Functions  Plan-ഉലാം  Standard  Operating  Procedures  -ഉലാം  പ്രകേഭാരലാം
ഓകരഭാ ദുരന്തെ സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ദുരന്തെ തതീവ്രതവയ അടനിസഭാനവപടുത്തനി വെനിവെനിധ
വെകുപ്പുകേള  ലകേവക്കഭാകളണ  നടപടനികേള  നനിര്കദ്ദേശമഭായനി  ജേനിലകേളക്കുലാം  വെനിവെനിധ
വെകുപ്പുകേളക്കുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിവന  അടനിസഭാനവപടുത്തനിയഭാണസ  വെനിവെനിധ
ദുരന്തെങ്ങവള കനരനിടുന്നതസ.  ഏതസ സഭാഹചേരലത്തനില ഏതസ അളവെനിലുള  പ്രതനികേരണലാം
ഏവതഭാവക്ക  വെകുപസ  നടത്തണവമന്നസ  വെലകമഭായനി  ഈ  plan-ലുലാം,  SOP-കേളനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.   സലാംസഭാന അടനിയന്തെരഘട കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രലാം  (State
Emergency  Operations  Centre)  നലകുന്ന  മുന്നറനിയനിപ്പുകേളക്കനുസരനിചസ
Emergency Supports Functions Plan-ഉലാം Standard Operating Procedures-ഉലാം
പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ ദുരന്തെ സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ദുരന്തെ തതീവ്രതവയ അടനിസഭാനവപടുത്തനി
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള  ലകേവക്കഭാകളണ  നടപടനികേള  നനിര്കദ്ദേശമഭായനി  അതതു
സമയങ്ങളനില  നലകേനിവെരഭാറുണസ. 

(ഡനി)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷമഭാണസ   കകേരളത്തനിവല
ആദല  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചതസ.  പ്രസ്തുത  പദതനിയവട
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവടയഭാണസ  കകേരളത്തനിവല  ഉരുളവപഭാടല  സഭാധലതഭാ
അപഗഥനത്തനിനുലാം  Emergency  Supports  Functions  Plan-ഉലാം  Standard
Operating Procedures-നുലാം നനിയമപരമഭായ പ്രഭാബലലലാം ലഭനിചതസ. 
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ജേലകസഭാതസ്സുകേളനിവല അനധനികൃത കേകയറങ്ങള

307  (T2879)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കേഭായലുകേള,  പുഴകേള,  മറസ  ജേലകസഭാതസ്സുകേള
എന്നനിവെയനില  പലതനിലുലാം  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  നടക്കുന്നതസ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  ആധനികേഭാരനികേമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ലഭലമഭാകണഭാ;  എങ്കേനില  എവെനിവടവയലഭാമഭാണസ  ഇത്തരലാം  കേകയറങ്ങള
കേവണത്തനിയനിട്ടുളവതന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കേകയറങ്ങള  തടയന്നതനിനസ  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന  നടപടനികേള
എവന്തെലഭാമഭാണസ;  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  നടത്തനിയതനിവന്റെ  കപരനില  എത്ര
കപര്വക്കതനിവര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ; ജേനില തനിരനിചസ വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) കേവണത്തനിയ കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേകയറലാം വചേയ്തയനിടങ്ങള
തനിരനിച്ചുപനിടനിചസ,  കേകയറക്കഭാരുവട  വചേലവെനില  ജേലകസഭാതസ്സുകേവള  പൂര്വ്വ
സനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കേഭായലുകേള,  പുഴകേള,  മറസ  ജേലകസഭാതസ്സുകേള
എന്നനിവെയനില അനധനികൃത കേകയറലാം നടക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ. 

തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില  ആളര്,  അന്നമട,  എടത്തനിരുത്തനി,  കമലൂര്,  വനന്മേണനിക്കര,
വെരന്തെരപനിളനി എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായതകേളനില അനധനികൃത ജേലകസഭാതസ്സസ കേകയറലാം
നടന്നനിട്ടുളതഭായനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുള  വെനിവെരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തസ  വസക്രടറനിമഭാര്
റനികപഭാര്ടസ വചേയ്തനിട്ടുണസ.  പത്തനലാംതനിട ജേനിലയനില മലപളനി തഭാലൂക്കനില മണനിമലയഭാര്
ആറ്റുപുറകമ്പഭാക്കസ കേകയറലാം,  തനിരുവെല തഭാലൂക്കനില ഏഴസ കതഭാടസ കേകയറങ്ങള  എന്നനിവെ
ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  കകേഭാടയലാം ജേനിലയനില  18  കകേസ്സുകേളുളതുലാം  01.48.58  വഹക്ടര്
ഭൂമനിയനില ജേലകസഭാതസ്സുകേളുവട കേകയറലാം നനിലവെനിലുളതുമഭാണസ.  മലപ്പുറലാം ജേനിലയനില
വപഭാന്നഭാനനി  തഭാലൂക്കനില  എടപഭാള,  തവെനൂര്,  ഈഴവെതരുത്തനി  എന്നതീ
വെനികലജുകേളനിലുലാം   വകേഭാകണഭാടനി  തഭാലൂക്കനില  ചേഭാലനിയഭാര്പുഴ  പുറകമ്പഭാക്കസ,  നനിലമ്പൂര്
തഭാലൂക്കനില അമരമ്പലലാം വെനികലജേനില കബഭാക്കസ 123, റതീസര്വവ്വ 351/1, 2-ല ഉളവപട
പുഴ  പുറകമ്പഭാക്കസ എന്നനിവെ കേകയറനിയതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  വപരനിന്തെലമണ്ണ
തഭാലൂക്കനില പഞഭായത്തസ നഗരസഭഭാ അധതീനതയനിലുള കതഭാടുകേളനില വെലഭാപകേമഭായ
കേകയറലാം നടന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ. 

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  കേഭായലുകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം ഉളവപവടയള തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനിവല കേകയറലാം

ശദയനിലവപടുന്ന  കകേസ്സുകേളനില  ആയതസ  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ  ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  കകേരള

വനലവെയല  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  ശകമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചസ  കേകയറലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  പൂര്വ്വസനിതനിയനില  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ

ഉത്തരവകേള നലകുകേയലാം ആയതനിനസ  വെനിസമ്മേതനിക്കുന്നവെരുവട കപരനില ക്രനിമനിനല

നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു വെരുന. 

വകേഭാലലാം  ജേനിലയനില  കേഭായല  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ  കരഖകേള

പരനികശഭാധനിചസ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  ലഭാനഡസ  റനിസലാംഷന  സസഭാഡസ

രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുലാം   കേകയറലാം  അളന്നസ  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനസ  വസഷലല

സര്വവ്വ ടതീമനിവന നനികയഭാഗനിച്ചുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനില കേഭായലുകേളനികലയലാം തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനിവലയലാം കേകയറലാം

നനിലവെനിവല  സര്വവ്വ  കരഖകേളുവട  അടനിസഭാനത്തനില  പരനികശഭാധനിചസ  കേകയറലാം

ശദയനിലവപടുന്ന കകേസ്സുകേളനില ബനവപട തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനവമഭായനി

കചേര്ന്നസ ആയതസ ഒഴനിവെഭാക്കനി പൂര്വ്വസനിതനിയനില സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ എറണഭാകുളലാം

സര്വവ്വ  വഡപബടനി  ഡയറക്ടറുവട  കനതൃതസത്തനില  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേഭാസര്കഗഭാ ഡസ  ജേനിലയനില  കേകയറക്കഭാര്വക്കതനിവര  43  കകേസ്സുകേവളടുത്തനിട്ടുണസ.

മവറലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ജേനിലഭാ ഭരണകൂടത്തനിവന്റെ നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം ജേനിലഭാ തഭാലൂക്കസ

തലങ്ങളനില  പ്രകതലകേ  സസഭാഡസ  രൂപതീകേരനിച്ചുലാം  1957-വല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ

നനിയമവലാം,  കകേരള വനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരവലാം നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനില വനന്മേണനിക്കര ഗഭാമപഞഭായത്തനില കേകയറലാം

നടത്തനിയ  15  കപര്വക്കതനിവര  കനഭാടതീസസ  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില

കേകയറങ്ങള  നടത്തനിയതനിവന്റെ  കപരനില  56  കപര്വക്കതനിവര  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  കേവണത്തനിയ  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേകയറലാം  വചേയ്ത

ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിചസ,  കേകയറക്കഭാരുവട  വചേലവെനില  ജേലകസഭാതസ്സുകേവള

പൂര്വ്വ  സനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേകയറങ്ങളവക്കതനിവര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള

ഭൂസലാംരക്ഷണ ചേട പ്രകേഭാരലാം  ബനി  ഫഭാറലാം,  സനി  ഫഭാറലാം  കനഭാടതീസുകേള,  നടപടനിക്രമലാം

നലകേനി ഒഴനിപനിക്കല എന്നതീ നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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വെനികലജേഭാഫതീസുകേള നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ പദതനി

308 (2880) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേഭാഫതീസുകേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ  പദതനി
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങ്കേനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  വെനിലവപട  കരഖകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്ന
വെനികലജേഭാഫതീസുകേളക്കസ  സുരക്ഷനിതമഭായനി  കരഖകേള  സൂക്ഷനിക്കുവെഭാന  ആവെശലമഭായ
സലാംവെനിധഭാനലാം അടനിയന്തെരമഭായനി നലകുകമഭാ എന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ.  സലാംസഭാനവത്ത വെനികലജേസ ആഫതീസുകേള നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനിയഭാണസ  സഭാര്ടസ  റവെനബ  ആഫതീസസ  പദതനി.  സലാംസഭാനവത്ത  വെനികലജേസ
ഓഫതീസുകേവള ജേനസനൗഹൃദ ഓഫതീസുകേളഭാക്കനി മഭാറനി  അവെയനിലനനിന്നസ  കവെഗത്തനിലുലാം
(Speedy)   ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  അന്തെരതീക്ഷത്തനിലുലാം  (Modern)  ഉറപഭായലാം
(Assured)  ഉത്തരവെഭാദനിതസകത്തഭാവടയലാം  (Responsible)  സുതഭാരലമഭായലാം
(Transparent)  കസവെനങ്ങള  നലകുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ  സഭാര്ടസ
(SMART)  റവെനബ ഓഫതീസസ പദതനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളതസ.  ഇതനുസരനിചസ വെനികലജേസ
ഓഫതീസുകേളനിലനനിനള  കസവെനങ്ങള  പനൗരനസ  ഏതസ  സമയതലാം  എവെനിവടവെച്ചുലാം
(Any time Any where) ലഭലമഭാക്കുവെഭാനഭാണസ ലക്ഷലമനിടുന്നതസ. 

(ബനി)  വെനികലജേഭാഫതീസുകേളക്കസ  സുരക്ഷനിതമഭായനി കരഖകേള സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി,
സലാംസഭാനത്തസ കചേഭാര്വന്നഭാലനിക്കുന്നതുലാം ജേതീര്ണ്ണഭാവെസയനിലുളതുമഭായ വെനികലജേഭാഫതീസസ
വകേടനിടങ്ങള 13-ാം പഞവെതര പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ലകേവെശ ഭൂമനിക്കഭാര്ക്കസ  പടയലാം നലകുന്നതനിനുള നടപടനി

309 (2881) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെയനഭാടസ  ജേനിലയനിവല  വവകേവെശഭൂമനിക്കഭാര്ക്കസ  പടയലാം  നലകുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം വെയനഭാടസ ജേനിലയനില
പടയലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ
എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എത്ര  കപർക്കസ  പടയലാം  വെനിതരണലാം
വചേയഭാവന്നതഭായനിട്ടുവണന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വെയനഭാടസ ജേനിലയനിവല ലകേവെശ ഭൂമനിക്കഭാര്ക്കസ കകേരള  ഭൂമനി പതനിവെസ നനിയമ
പ്രകേഭാരവലാം, കകേരള ഭൂപരനിഷരണ നനിയമപ്രകേഭാരവലാം പടയലാം നലകുന്നതനിനുള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ. 

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം വെയനഭാടസ ജേനിലയനില
തഭാവഴപറയന്ന  നടപടനി   പ്രകേഭാരലാം  പടയലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുളതുലാം  അപ്രകേഭാരലാം
ആവകേ 353 കപര്ക്കസ പടയലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുളതഭാണസ. 

1.  ലഭാനഡസ അലസനവമന്റെസ ആക്ടസ -      94

2. വകേ.എല.ആര്. ആക്ടസ മനിചഭൂമനി -       6

3. ലഭാനഡസ ടനിബബണല  പടയലാം -    179

4. ലക്ഷലാംവെതീടസ പടയലാം -     40

5. ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരള പടയലാം -      11

6. ലകേവെശ കരഖ -     23

ആവകേ -    353

 (സനി)  നനിലവെനില  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പടയലാം  വെനിതരണലാം
വചേയഭാവന്നതഭായനിട്ടുളവെ ഇലഭാത്തതഭാണസ. 

ജേതീര്ണ്ണഭാവെസയനിലുള വെനികലജേസ  ഓഫതീസസ വകേടനിടങ്ങള

310 (2882)  ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജേന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല പഭാണകഞരനി,  പതീചനി എന്നതീ വെനികലജേസ
ഓഫതീസസ വകേടനിടങ്ങള ജേതീര്ണ്ണഭാവെസയനിലഭാവണന്ന വെനിവെരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വെനികലജേസ  ഓഫതീസുകേളക്കസ  പുതനിയ  വകേടനിടങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിവല  പതീചനി,  പഭാണകഞരനി  വെനികലജേഭാഫതീസുകേളക്കസ  ഒരു
വകേടനിടത്തനിവന്റെ ഇരുനനിലകേളനിലഭായനി പുതനിയ വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ. 
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സര്കവ്വ വെകുപനിവല ജേതീവെനക്കഭാര്

311 (2883)  ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്കവ്വ  വെകുപനില  എത്ര  ജേതീവെനക്കഭാര്  കജേഭാലനി  വചേയ്യുനണസ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  എത്രകപര്  റതീ-സര്കവ്വ  അക്കനൗണനിലനനിനലാം  ശമ്പളലാം
ലകേപറ്റുനണസ;

(സനി)  അപ്രകേഭാരലാം  ശമ്പളലാം  ലകേപറ്റുന്ന എലഭാ  ജേതീവെനക്കഭാകരയലാം  റതീ-സര്കവെ
കജേഭാലനികേളക്കഭായനി നനികയഭാഗനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി) റതീ -സര്കവ്വ ഇതര പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ എത്ര കപവര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ;
വമഭാത്തലാം  എത്ര  ശതമഭാനലാം  സര്കവ്വ  ജേതീവെനക്കഭാവരയഭാണസ  റതീസര്കവ്വ
കജേഭാലനികേളക്കഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുന്നവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  3804  ജേതീവെനക്കഭാര്. 

(ബനി) 2999 കപര്.

(സനി)  ഇല.  ചേനില  ജേതീവെനക്കഭാരുവട  കസവെനലാം  റതീസര്കവ്വ  ഇതര
കജേഭാലനികേളക്കഭായലാം വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനണസ. 

(ഡനി)  സര്വവ്വ വെകുപനില ആവകേയള  3804  ജേതീവെനക്കഭാരനില മനിനനിസതീരനിയല
സൂപര്ലവെസറനി തസനികേകേള ഒഴനിവകേ 2925 വടകനിക്കല തസനികേകേള ഉണസ. അതനില
606  വടകനിക്കല  ജേതീവെനക്കഭാവര  നനിലവെനില  റതീസര്വവ്വ  ഇതര  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ.  79%  സര്വവ്വ  വടകനിക്കല  വെനിഭഭാഗലാം  ജേതീവെനക്കഭാവരയഭാണസ
നനിലവെനില റതീസര്വവ്വ കജേഭാലനികേളക്കഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതസ. 

വചേങ്ങന്നൂര് ആഫതീസനിവല റതീസര്വവ്വ സലാംബനനിച പരഭാതനികേള

312  (2884)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  റവെനബ  വെകുപനില  റതീസര്കവ്വ  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേളനില
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുവെഭാന ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) വചേങ്ങന്നൂര് റതീസര്കവ്വ ആഫതീസനിവല 24-10-2013-വല 9827/13 നമ്പര്

ശതീമതനി രഭാധമ്മേ കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന വവെളഭാങ്ങൂര് (ഹനൗസസ) ഇടനഭാടസ, വചേങ്ങന്നൂര് - വന്റെ

അകപക്ഷ തതീര്പഭാക്കുവെഭാന ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനികന്മേല  എന്നസ  തതീര്പ്പുണഭാക്കനി  നലകുവമന്നസ

വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജേതീവെനക്കഭാരുവട  എണ്ണത്തനിലുള  കുറവെസ,  റതീസര്കവ്വയസ  മുമ്പുള

വറകക്കഭാര്ഡുകേള  കേവണത്തനിയള  പരനികശഭാധന  എന്നനിവെയലാം  എല.ആര്.എലാം.

അകപക്ഷകേള   തതീര് പഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങളുവട  ആധനികേലവമഭാണസ

റതീസര്കവ്വ പരഭാതനികേളനില തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുവെഭാന ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം. 

(ബനി&സനി) ശതീമതനി രഭാധമ്മേ കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണവന്റെ അകപക്ഷയനികന്മേല നടത്തനിയ

സലപരനികശഭാധനയനില  പ്രസസ്തുത  സലലാം  വെരടഭാറനിവന്റെ  പുറകമ്പഭാക്കനില

വപടതഭാവണന്നസ  കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ.   പടയ  കരഖ ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  റതീസര്കവ്വ

കരഖകേളനില  വെരടഭാര്   പുറകമ്പഭാക്കസ  എന്നസ  കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം

വെനിശദമഭായ അകനസഷണവലാം മുന റനിക്കഭാര്ഡുകേളുവട പരനികശഭാധനയലാം നടത്തനിമഭാത്രകമ

പരഭാതനിയനില നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാവകേയള.  റനികക്കഭാര്ഡുകേളുവട പരനികശഭാധന

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഉടനതവന്ന കേക്ഷനിക്കസ മറുപടനി നലകുന്നതഭാണസ. 

റതീസര്കവ്വയമഭായനി ബനവപട കജേഭാലനികേള

313  (2885)  ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  റതീസർകവ്വയമഭായനി  ബനവപട  കജേഭാലനികേൾ

പൂർത്തനിയഭാക്കനിയ ജേനിലകേൾ ഏവതലഭാലാം; പൂർത്തനിയഭാകേഭാത്ത ജേനിലകേൾ ഏവതലഭാലാം ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കജേഭാലനികേൾ  എന്നകത്തക്കസ പൂർത്തനിയഭാക്കഭാൻ  സഭാധനിക്കുവമന്നസ

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  റതീസർകവ്വയമഭായനി  ബനവപട  കജേഭാലനികേൾ  സമയബനനിതമഭായനി

പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാൻ  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാർക്കസ  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  സർകവ്വ

പരനിശതീലനലാം നൽകേനി അവെരുവട കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത 1664 വെനികലജുകേളനില 885  വെനികലജുകേളനില റതീസര്വവ്വ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. എന്നഭാല ഒരു ജേനിലയനിലുലാം  പൂര്ണ്ണമഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി)  റതീസര്വവ്വ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നകത്തയസ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുവമന്നസ കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി)  സര്വവ്വയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വെകുപനിവല  ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ  ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലുള  സര്കവ്വ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  അവെരുവട  കസവെനലാം
വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുവെരുന.  കസറസ  വടയനിനനിലാംഗസ  കപഭാളനിസനി  പ്രകേഭാരലാം  വെകുപനിവല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ  30  ദനിവെസവത്ത കമഭാകഡണ് സര്വവ്വ പരനിശതീലനലാം  Institute of
Management in Government മഭായനി  ബനവപടസ നലകേനിവെരുന. 

കകേഭാവെളലാം വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെ ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം

314 (T 2886)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാവെളലാം വകേഭാടഭാരലാം ഇകപഭാള ആരുവട ലകേവെശമഭാവണനലാം എന്നഭാണസ
അവെരുവട ലകേവെശത്തനിവലത്തനിയവതനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  ഏവതങ്കേനിലുലാം  കകേസസ  നനിലവെനിലുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  G.O.(Ms)  No.  242/70/PD  dt.  18-7-1970  പ്രകേഭാരലാം  ഇന്തെലഭാ
ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  വെനികനഭാദ  സഞഭാര  വെകുപനിനസ  ലകേമഭാറനിയനിരുന്നതുലാം  2005-വല
കകേഭാവെളലാം  വകേഭാടഭാരലാം  വെതീവണടുക്കല  വെഴനി  ഏവറടുക്കല  ഓര്ഡനിനനസസ  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തനിരുന്നതുമഭായ  കകേഭാവെളലാം  വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെയലാം  അതുള വപടുന്ന
4.13.30  വഹക്ടര്  ഭൂമനിയവടയലാം  ലകേവെശഭാവെകേഭാശലാം  1-8-2017-വല  സ.ഉ.  (ലകേ)
നമ്പര്  17/2017/ടൂറനിസലാം  പ്രകേഭാരലാം  ആര്.പനി.  ഗ്രൂപനിനസ  ലകേമഭാറുന്നതനിനസ
ഉത്തരവെഭായനിരുന. 

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചസ കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേള നനിലവെനിലുകണഭാ എനള വെനിവെരലാം
ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണസ. 

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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കബഭാടസ -ഇന-ലഭാനഡഭായ ഭൂമനി ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കഭാന നടപടനി 

315 (2887) ശതീ  .   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏവറടുത്തസ അഞ്ചുവെര്ഷലാം കേഴനിഞഭാല സര്ക്കഭാര് ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവമന്നസ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വെലവെസയണഭായനിട്ടുലാം,  എറണഭാകുളലാം
ജേനിലയനിവല  ഇടവക്കഭാചനി,  കതഭാപ്പുലാംപടനി  വെനികലജുകേളനില  11-4-1973-ല  ഏവറടുത്ത
കബഭാടസ-ഇന-ലഭാന്റെഭായനിട്ടുള ഏക്കര് കേണക്കനിനസ  ഭൂമനി  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കഭാത്തതനിനസ
കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ  ഏറണഭാകുളലാം  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  15-6-2017-ല
നലകേനിയ കേത്തനില സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വകേഭാചനി തഭാലൂക്കനില കതഭാപ്പുലാംപടനി  വെനികലജേനില സര്വവ്വ നമ്പര് 2421/1-ല
വപട 01.50.529 ഏക്കര് ഭൂമനിയലാം ഇടവക്കഭാചനി വെനികലജേനില സര്വവ്വ നമ്പര് 349/1,2,
350/1,2,4,5  എന്നനിവെയനിലവപട  1  ഏക്കര്  23  വസന്റെസ  ഭൂമനിയലാം  സര്വവ്വ  നമ്പര്
287/2, 289/1,2,3,4,8-ലവപട 1.69.420 ഏക്കര് ഭൂമനിയലാം കബഭാടസ-ഇന-ലഭാനഡഭായനി
ഏവറടുത്തനിരുന.   ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാവകേ  M/s.  വെനി.  ഒ.  വെക്കന  &
സണ്സസ ഫയല വചേയ്ത SLP 32524/10 നമ്പര് കകേസനില ചേതീഫസ വസക്രടറനി,  ജേനിലഭാ
കേളക്ടര്,  MD,  KSCC,  FOAM  MATTINGS  INDIA  LTD  എന്നനിവെവര
എതനിര്കേക്ഷനികേളഭായനി  കചേര്ക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  കകേസസ  നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാലുമഭാണസ
ഭൂമനി ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നതസ.  മഭാത്രമല കകേഭാടതനി വെനിധനികേളുവടയലാം
മറ്റുലാം  അടനിസഭാനത്തനില  ചേനില  കകേസ്സുകേളനില  കബഭാടസ-ഇന-ലഭാനഡഭാക്കനിയ  ഭൂമനി
അഞ്ചുവെര്ഷലാം കേഴനിഞതനിനുകശഷവലാം തനിരനിവകേ നലകകേണനിവെരുനണസ. 

(ബനി)  എലാം.എല.എ.  ശതീ.  കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസനിവന്റെ  ഓഫതീസനിലനനിനലാം
ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  കനരനിടസ  നലകേനിയ  കേത്തസ  തുടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  വകേഭാചനി
(ആര്.ആര്.) വസഷലല തഹസനിലദഭാര്ക്കസ നലകേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ. 

സലാംസഭാന റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള 

316 (2888) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 1961-വല സര്കവ്വ & ബനൗണറതീസസ ആക്ടസ, 1964-വല റതീസര്കവ്വ ചേടങ്ങള
എന്നനിവെ പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന റതീ സര്കവ്വ ആരലാംഭനിചതസ എന്നഭാവണനലാം അതു മുതല
നഭാളനിതുവെവരയള ഓകരഭാ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവെനിലുലാം റവെനബ വെകുപസ വചേയ്തു തതീര്ത്ത
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാവമനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവെ സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശവലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ നനിലവെനില എത്ര വെനികലജുകേള/തഭാലൂക്കുകേള ഉണസ എനലാം
ഇവെയനില  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തതീകേരനിച  വെനികലജുകേള/തഭാലൂക്കുകേള  എത്ര  എനലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഉപഗഹ  സര്കവ്വ,  ഡനിജേനിലറകസഷന  ഉളവപവട
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  സര്കവ്വ/റവെനബ  വെകുപസ  ഓകരഭാ  വെര്ഷകത്തയലാം  ടഭാര്ജേറസ
(തുടങ്ങനിയതു മുതല) നനിശയനിച്ചുകവെഭാ എങ്കേനില ടഭാര്ജേറസ പ്രക്രനിയ എകപഭാള തുടങ്ങനി ;
എന്തു  നടപടനി  നഭാളനിതുവെവര  സസതീകേരനിച്ചു;  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  ഇതസ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
വെനികലജേസ/ തഭാലൂക്കുകേള ഏവതലഭാലാം എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തസ  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  നടപഭാക്കനി  റവെനബ
വെകുപനിനുകേതീഴനില  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നലഭാന  കേഴനിയന്നവെർക്കസ  സര്ടനിഫനിക്കറസ
നലഭാനുലാം  കശഷനിക്കുന്ന  ഭുമനി  കേവണത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭാക്കഭാനുലാം
പരഭാതനിയളവെര്ക്കസ പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കഭാന സമയപരനിധനി നനിശയനിച്ചു നലകേഭാനുലാം
ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  6-10-1965-വല  ജേനി.ഒ.(എലാം.എസസ.)  781/65/  ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവെസ
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ  റതീസര് കവ്വ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു.  റതീസര്കവ്വ
ആരലാംഭനിചതുമുതല ഓകരഭാ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവെനിലുലാം സര് വവ്വയലാം ഭൂകരഖയലാം വെകുപസ
വചേയ്തുതതീര്ത്ത  റതീസര്വവ്വ  പ്രവെര് ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ  1664  വെനികലജുകേളുലാം  75  തഭാലൂക്കുകേളുലാം ഉണസ.  ഇതനില
885 വെനികലജുകേളനിലുലാം 24 തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ  14  ജേനിലകേളനിലുലാം  ജേനി.പനി.എസസ.  ലപ്രമറനി/വസക്കണറനി
ഗനൗണസ  കേണ്കടഭാള  കപഭായനിനകേളുവട  കമഭാണബവമകന്റെഷന  കജേഭാലനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി രണസ ജേനിലകേളനില ജേനി.പനി.എസസ.  ഒബ്സര്കവ്വഷന നടത്തനിയനിട്ടുണസ.
റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തതീകേരനിച  വെനികലജുകേളുവട  വറക്കഭാര്ഡുകേള  ഡനിജേനിലറസസ  വചേയ്യുന്ന
നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  നനിശനിത  നനിരക്കനില  ഫതീസസ  ഒടുക്കനിയഭാല  635
വെനികലജുകേളുവട  എഫസ.എലാം.ബനി.-കേള  erekha.kerala.gov.in  എന്ന  വവെബസ
കപഭാര്ടലനിലനനിനലാം ഓണ്ലലനഭായനി ഭൂവടമകേളക്കസ ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ. 

*  ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ. 
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(ഡനി&ഇ)  സലാംസഭാനത്തസ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില  മഭാത്രമഭായലാം  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  മഭാത്രലാം  സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലുലാം  നനിജേവപടുത്തനിയനിരുന്ന  റതീസര്കവ്വ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുണസ.   വെലകമഭായ  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി വപഭാതു ജേന  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാവട കുറമറ രതീതനിയനില ആധുനനികേ സര്കവ്വ
ഉപകേരണങ്ങളുവട  സഹഭായത്തഭാല  റതീസര്കവ്വ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുന.
ഓകരഭാ  വെനികലജേനിലുലാം  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയസ  റവെനബ  വെകുപനിലനനിനലാം
കസവെനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ. സര്കവ്വ അതനിരടയഭാള നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന
വെനിധലാം റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയസ  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേണക്കനില ഉളവപടുത്തനി
വറകക്കഭാര്ഡുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണസ.  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ണ്ണമഭാകുന്നതനിനസ  മുമ്പുള
പരഭാതനികേള  ബനവപട  റതീസര്കവ്വ  അധനികേഭാരനികേള  മുകഖനയലാം  റതീസര്കവ്വ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റവെനബ  ഭരണത്തനിനസ  ലകേമഭാറനിയതനിനു  കശഷമുള  പരഭാതനികേള
ബനവപട  തഹസതീലദഭാര്  (എല.ആര്.)  മുകഖനയലാം  മു നഗണനഭാ  ക്രമത്തനില
പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണസ.  നനിയമഭാനുസൃതമുള  കനഭാടതീസസ  കേഭാലഭാവെധനി,  അപതീല
കേഭാലഭാവെധനി എന്നനിവെ അനുസരനിച്ചുള സമയ പരനിധനികൂടനി കേണക്കനിവലടുത്തസ പരഭാതനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതഭാണസ. 

മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിവല റതീസര്വവ്വ നടപടനി

317  (2889)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിവല  റതീസര്വവ്വ  നടപടനികേളുവട  പുകരഭാഗതനി
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജേനിലയനിവല  സര്വവ്വ  ജേതീവെനക്കഭാവര  ഇതര  ജേനിലകേളനില  നനിയമനിചതുലാം,
വസഷലല ഡബടനിക്കസ നനികയഭാഗനിചതുലാംമൂലലാം റതീസര്വവ്വ നടപടനികേള സലാംഭനിചനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലലാം സർക്കഭാർ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജേനിലയനിവല  ഓകരഭാ  തഭാലൂക്കനിലുലാം  എത്ര  വെനികലജുകേളനില  റതീസര്കവ്വ
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവവെന്നസ വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മറസ  ജേനിലകേളനില  നനിയമനിച  ജേതീവെനക്കഭാവര  തനിരനിച്ചു  വെനിളനിക്കുവെഭാനുലാം
ജേനിലയനിവല റതീസര്വവ്വ നടപടനികേള തസരനിതവപടുതവെഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മലപ്പുറലാം ജേനിലയനില ആവകേയള  138  വെനികലജുകേളനില  56  വെനിലജുകേളുവട
റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭായനി. 82 വെനികലജുകേളനില റതീസര്കവ്വ കശഷനിക്കുന. 
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(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില  റതീസര്വവ്വ  നടപടനികേള  സലാംഭനിചതഭായനി
ശദയനിലവപടനിടനില. 

(സനി) തനിരൂരങ്ങഭാടനി -  7

തനിരൂര് -  4

ഏറനഭാടസ - 19

വപരനിന്തെലമണ്ണ -  0 

വപഭാന്നഭാനനി -  0 

നനിലമ്പൂര് -  14

വകേഭാകണഭാടനി -  12 

(ഡനി)  മറസ  ജേനിലകേളനില  കജേഭാലനി  ക്രമതീകേരണ  വെലവെസയനില  നനിയമനിച
ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ  നലകേനിയനിട്ടുള  വെര്ക്കുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയസ  തനിരനിവകേ
നനിയമനിക്കുന്നതുലാം ജേനിലയനിവല റതീസര്വവ്വ നടപടനികേള തസരനിതവപടുതന്നതുമഭാണസ. 

വെര്ക്കല തഭാലൂക്കനിവല വചേമ്മേരുതനി വെനികലജേനില സലലാം ഇനലാംമഭാറനി
നലകേനിയതസ സലാംബനനിച അകനസഷണലാം

318 (2890)  ശതീ  .    വെനി  .    കജേഭായനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെര്ക്കല തഭാലൂക്കനിവല വചേമ്മേരുതനി വെനികലജേനിവല റതീസര്വവ്വ നമ്പര് 1/85,
1/84  എന്നനിവെയനില  ഉളവപടസലലാം  ഇനലാം  മഭാറനി  നലകേനിയനിട്ടുളതസ  സലാംബനനിചസ
എവന്തെങ്കേനിലുലാം അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ഭൂമനി  ഇനലാം മഭാറനി  നലകേനിയതനില ഏവതങ്കേനിലുലാം  തരത്തനിലുള
അപഭാകേതയളതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എത്ര  ആര്  സലമഭാണസ  ഇനലാം  മഭാറനി  നലകേനിയതഭായനി
ശദയനിലവപടനിട്ടുളതസ;

(ഡനി)  ഈ  ഭൂമനി  ഇനലാം  മഭാറനി  നലകേനിയതസ  ക്രമരഹനിതമഭാവണന്നസ  കേഭാണനിചസ
പരഭാതനി എവന്തെങ്കേനിലുലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വെര്ക്കല തഭാലൂക്കനിവല വചേമ്മേരുതനി വെനികലജേനിവല റതീസര്കവ്വ നമ്പര് 1/85,
1/84  എന്നനിവെയനില  ഉള വപട  സലലാം  കതഭാടസ  പുറകമ്പഭാക്കനിലനനിനലാം  ഇനലാം  മഭാറലാം
നലകേനിവയന്ന  പരഭാതനിയനികന്മേല  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലഭാ  കേളക്ടകററനിവല
ഇനവസക്ഷന  വെനിഭഭാഗലാം  സല  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  നനിലവെനില  റവെനബ
വെനിജേനിലനസസ (ദക്ഷനിണ കമഖല) അകനസഷനിച്ചുവെരുന. 
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(ബനി)അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില. 

(സനി)  വചേമ്മേരുതനി  വെനികലജേനില  കകേഭാവൂര്  ഇടകശ്ശേരനി  മഠത്തനില  പരകമശസരരസ
ഉണ്ണനികൃഷ്ണരസ കപരനില, തണകപര് നമ്പര് 21968-ല 85/1 ലനനിനലാം റതീസര്കവ്വ 85/17
ആയനി  1.50  ആര് പുരയനിടവലാം  പരകമശസരരസ  രഭാധഭാകൃഷ്ണരസ  കപരനില  21969  നമ്പര്
തണകപരനില  85/1  ലനനിനലാം  റതീസര്കവ്വ  85/18  ആയനി  3.60  ആര്  പുരയനിടവലാം
84/1 ല  നനിനലാം  റതീസര്കവ്വ  84/29  ആയനി  2.60  ആര്  പുരയനിടവലാം  ഇനലാം  മഭാറനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ. 

(ഡനി) ഉണസ.  പ്രസ്തുത പരഭാതനി ഇകപഭാള റവെനബ വെനിജേനിലനസസ (ദക്ഷനിണ കമഖല)
അകനസഷനിച്ചുവെരുന. 

സര്കവ്വ ഉകദലഭാഗസരുവട ഒഴനിവകേള നനികേത്തഭാന നടപടനി

319 (2891) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ റവെനബവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിവല  വനടുമങ്ങഭാടസ  തഭാലൂക്കനില  സര്കവ്വ
ഉകദലഭാഗസരുവട  കുറവമൂലലാം  ജേനങ്ങളക്കസ  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന്നതസ  ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തഭാലൂക്കനില  സര്കവ്വയര്മഭാരുവട  എത്ര  തസനികേകേളുവണനലാം
എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലുവണനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാന  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  തടസ്സമുകണഭാ;
വെനിശദവെനിവെരങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒഴനിവകേള  എന്നകത്തക്കസ  നനികേത്തഭാന  കേഴനിയവമന്നഭാണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നവതന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  വനയഭാറനിനകേര  റതീസര്കവ്വ  അസനിസന്റെസ  ഡയറക്ടറുവട  കേതീഴനിലഭാണസ
വനടുമങ്ങഭാടസ  തഭാലൂക്കനിവല സര്കവ്വ ഓഫതീസുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ.  നനിലവെനില ടനി
ഓഫതീസനിനു  കേതീഴനില  വെനിരമനിക്കല  മുകഖനയണഭായ  ഒരു  തസനികേ  ഒഴനിവകേ  എലഭാ
തസനികേകേളനിലുലാം ജേതീവെനക്കഭാരുണസ. 94 സര്കവ്വയര് തസനികേകേള അനുവെദനിചനിട്ടുളളതനില
ഒരു ഒഴനിവെസ മഭാത്രമഭാണുളളതസ. പ്രസ്തുത ഒഴനിവെസ ഉടനടനി നനികേതന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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സര്കവ്വ റതീസര്കവ്വ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

320 (2892) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ എലാം  .   കതഭാമസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ഭൂവെനിസ്തൃതനിയനില  എത്രഭഭാഗലാം  ഇനനിയലാം  സര്കവ്വ
നടത്തഭാനുവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്കവ്വ,  റതീസര്കവ്വ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുത്തന  സഭാകങ്കേതനികേ  വെനിദലയലാം
സസകേഭാരല  പങ്കേഭാളനിത്തവലാംവെഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്കവ്വ,  റതീസര്കവ്വ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നസ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴനിയവമന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  21,14,247  വഹക്ടര്  (779  വെനികലജുകേള)  ഭൂപ്രകദശലാം
റതീസര്കവ്വ നടത്തഭാനുണസ.

(ബനി)  നനിലവെനില  ആധുനനികേ  സര്കവ്വ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  കഗഭാബല
വപഭാസനിഷനനിലാംഗസ സനിസലാം,  ഇലകകഭാണനികേസ കടഭാടല കസഷന എന്നനിവെ ഉപകയഭാഗനിചസ
WGS 84  എന്ന സനിസത്തനില സര്കവ്വ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരുന.  സര്കവ്വ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  സസകേഭാരല  പങ്കേഭാളനിത്തലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വെനിഷയത്തനില
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില. 

(സനി)  സര്കവ്വ  റതീസര്കവ്വ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നസ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴനിയവമന്നസ കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള

321 (2893) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന വസഷലല ടതീമുകേവള നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  അതലഭാധുനനികേ സഭാകങ്കേതനികേ വെനിദലയവട സഹഭായകത്തഭാവട ഭൂകരഖകേളുവട
ഡനിജേനിലറകസഷന നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭായ  വെനികലജുകേളനില  ജേനങ്ങളക്കസ  തങ്ങളുവട
വെസ്തുവെനിവന്റെ വസചസ സനൗജേനലമഭായനി വവെബസ കപഭാര്ടലനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ& ബനി) ഉണസ.

(സനി)  ഇല.  റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തതീകേരനിച വെനികലജുകേളനില ജേനങ്ങളക്കസ തങ്ങളുവട
വെസ്തുവെനിവന്റെ വസചസ, നനിശനിത നനിരക്കനില ഫതീസസ ഒടുക്കനിയഭാല erekha.kerala.gov.in
എന്ന വവെബസ കപഭാര്ടല മുകഖന ഓണ്വവലനഭായനി ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ.

റതീസര്കവ്വ നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ വെനികലജുകേള

322  (2894)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനില  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വെനികലജുകേള
ഏവതഭാവക്കവയനലാം  റതീസര്കവ്വ  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വെനികലജുകേള
ഏവതഭാവക്കവയനലാം ജേനില തനിരനിചസ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ജേനില തനിരനിച്ചുളള വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

സര്കവ്വയലാം ഭൂകരഖയലാം വെകുപനിവല നനിയമനലാം

323  (2895)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്കവ്വയലാം ഭൂകരഖയലാം വെകുപനില ബനി.വടകേസ.,  കപഭാളനിവടകനികേസ  ഡനികപഭാമ
എന്നതീ വെനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത ഉളവെര്ക്കസ ഡ്രെഭാഫസസഭാന, സര്കവ്വയര് തസനികേകേളനില
നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില എത്ര കപര്ക്കസ ; വെനിശദഭാമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെകുപനിവല  ഡ്രെഭാഫസസഭാനമഭാരുവട  ചുമതലകേള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ,  രണഭാലാംതരലാം ഡ്രെഭാഫസസഭാനമഭാരുവട  2-11-1978  മുതല  30-6-2012
വെവരയളള  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസസ  പരനികശഭാധനിചതനില  ബനി.വടകേസ,  കപഭാളതീവടകനികേസ
ഡനികപഭാമ  എന്നനിവെ കനടനിയനിട്ടുളള  175  കപര്ക്കസ  ഡ്രെഭാഫസസഭാനമഭാന  തസനികേകേളനിലുലാം
1-11-1956 മുതല 31-12-2007 വെവരയളള സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസസ പരനികശഭാധനിചതനില
ബനി.വടകേസ, കപഭാളതീവടകനികേസ ഡനികപഭാമ എന്നനിവെ കനടനിയനിട്ടുളള 15 കപര്ക്കസ സര്കവ്വയര്
തസനികേയനിലുലാം നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുളളതഭായനി കേഭാണുന.

(ബനി)   

1. ഓഫതീസനിവല  എലഭാ  വടകനിക്കല  പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം  ഏര്വപടഭാന  തക്ക
കയഭാഗലതയളളയഭാളഭാവെണലാം ഡ്രെഭാഫസസഭാന.

2. എലഭാ  ഡ്രെഭാഫസസഭാനമഭാരുലാം  നനിശനിത  മഭാതൃകേയനില  ഒരു  ഡയറനി
സൂക്ഷനികക്കണതുലാം  കരഖവപടുത്തലുകേളക്കസ  കശഷലാം  ആയതസ  ദനിവെസവലാം  വഹഡസ
ഡ്രെഭാഫസസഭാനസ പരനികശഭാധനയസ സമര്പനികക്കണതുമഭാണസ.

3. ഓകരഭാ ദനിവെസവലാം നനിശയനിചനിട്ടുളള ഒനൗകടണനില കുറയഭാത്ത ലക്ഷലലാം ഓകരഭാ
ഡ്രെഭാഫസസഭാനുലാം വവകേവെരനിചനിരനികക്കണതഭാണസ.

4. സര്കവ്വ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  കേഭാണവപടുന്ന
അപഭാകേതകേള  ലനിസഭാക്കനി  ഉടനടനി  പരനിഹരനിക്കഭാനുളള  നടപടനികേളക്കഭായനി  വഹഡസ
ഡ്രെഭാഫസസഭാനസ സമര്പനിക്കണലാം.

5. ഓകരഭാ  ഡ്രെഭാഫസസഭാനുലാം  അവെര്  വചേയ്യുന്ന  കജേഭാലനിയവട  ഗണത്തനിനുലാം
വെലഭാപ്തനിക്കുലാം പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായനിരനിക്കുലാം.

6. ഡ്രെഭാഫസസഭാന  പലവെകേ  കജേഭാലനി,  കേടലഭാസനിവന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  എന്നനിവെ
ഒഴനിവെഭാകക്കണതുലാം  സര്കവ്വ  കരഖകേള  സൂക്ഷ്മതകയഭാവട  വവകേകേഭാരലലാം
വചേകയണതുമഭാണസ.

7. കമലധനികേഭാരനികേള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വടകനിക്കലുലാം  കറനിക്കലുമഭായ  എലഭാ
കജേഭാലനികേളുലാം ഡ്രെഭാഫസസഭാന വചേകയണതഭാണസ.

8. സര്കവ്വ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവെശലമുളള
ഘടത്തനില അപഭാകേത ലനിസസ തയഭാറഭാക്കനി പരനികശഭാധനയഭായനി വഹഡസ ഡ്രെഭാഫസസഭാനസ
സമര്പനികക്കണതഭാണസ.
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9. സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  നടതന്ന  സര്കവ്വ  റനിക്കഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  തുടര്ന്നസ
തയഭാറഭാക്കുന്ന  അപഭാകേത  ലനിസനിലുലാം  ഡ്രെഭാഫസസഭാന  കൃതലമഭായനി  ഒപ്പുലാം  തതീയതനിയലാം
കരഖവപടുകത്തണതഭാണസ.

10. സര്കവ്വ  റനിക്കഭാര്ഡുകേളുവട  തഭാരതമല  കജേഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  ഡ്രെഭാഫസസഭാന
കപഭാരഭായ്മകേള  കേണഭാല  ആയതസ  അപഭാകേത  ലനിസനില  കരഖവപടുത്തനി  വഹഡസ
ഡ്രെഭാഫസസഭാനസ സമര്പനികക്കണതഭാണസ.

11. കമലധനികേഭാരനികേളുവട  കമലകനഭാടത്തനികനഭാവടഭാപലാം  വഹഡസ  ഡ്രെഭാഫസസഭാവന്റെ
നനിയനണത്തനിലുലാം  കമലകനഭാടത്തനിലുമഭായനിരനിക്കണലാം  ഒരു  ഡ്രെഭാഫസസഭാന  കജേഭാലനി
നനിര്വ്വഹനികക്കണതസ.

കുത്തനിയകതഭാടസ  മഭാര്ക്കറനിവന്റെ സലലാം

324  (2896)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേഭാടലാംതുരുത്തസ  വെനികലജേനിവല  കുത്തനിയകതഭാടസ  മഭാര്ക്കറസ  സനിതനി  വചേയ്യുന്ന
സലലാം  ആരുവട  ലകേവെശത്തനിലഭാവണന്നസ  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  വെസ്തു  എങ്ങവന
ലകേവെശലാം  വെന  എന്നസ  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  വെസ്തുവെനിവന്റെ  ബനി.റനി.ആര്.-വന്റെ
പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കകേഭാടലാംതുരുത്തസ  വെനികലജേനില  സനിതനി  വചേയ്യുന്ന  കുത്തനിയകതഭാടസ  മഭാര്ക്കറസ
വെനികലജേസ  വറകക്കഭാര്ഡുകേള പ്രകേഭാരലാം സര്കവ്വ  219/18-ല ഉളവപട്ടുവെരുന.  ആയതസ
പഞഭായത്തസ  പുറകമ്പഭാക്കനില  ഉളവപടുന്നതുലാം  പഞഭായത്തനിവന്റെ  ആസനി  രജേനിസറനില
ഉളവപടനിട്ടുളളതുലാം  പഞഭായത്തനിവന്റെ  അധതീനതയനിലുമഭാണസ.  ടനി  വെസ്തുവെനിവന്റെ  BTR
വസറനിലവമന്റെസ വറകക്കഭാര്ഡുകേള കേഭാലപഴക്കത്തഭാല നശനിച്ചു കപഭായനിട്ടുളളതുമഭാണസ.

റതീസര്കവ്വയനിവല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

325  (2897)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  റവെനബവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഭൂമനി  റതീസര്കവ്വയനില  വെന്ന  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന നനിലവെനിലുള സലാംവെനിധഭാനലാം എവന്തെന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിഹഭാര നടപടനികേള കുറമറരതീതനിയനില തസരനിതവപടുതവെഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റവെനബ  ഭരണത്തനിനസ  വവകേമഭാറനിയ
വെനികലജുകേളനില  ഭൂമനി  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  ബനവപട  അഡതീഷണല
തഹസതീലദഭാര്മഭാരുവട  നനിയനണത്തനില  തഭാലൂക്കസ  എല.ആര്.എലാം.  മുകഖന
പരനിഹരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സര്കവ്വയര്മഭാരുവട കൂടുതല തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

326  (2898)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജേഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്കവെ  ലഭാനഡസ  റനിക്കഭാര്ഡ്സസ  വെകുപനില  സര്കവ്വയര്  കഗഡസ  2
പനി.എസസ.സനി.  റഭാങ്കേസ  ലനിസനിലനനിനലാം ഇതുവെവരയഭായനി എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ
നനിയമന ഉത്തരവെസ നലകേനിയനിട്ടുണസ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ  റവെനബവെകുപസ  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിവന്റെയലാം  സര്കവ്വയര്മഭാരുവട  അഭഭാവെവലാം  കേണക്കനിവലടുത്തസ
സര്കവ്വയര്മഭാരുവട കൂടുതല തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) രണഭാലാംതരലാം സര്കവ്വയര് തസനികേയവട റഭാങ്കേസ ലനിസസ നനിലവെനിലനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

നദനികേളനില നനിനളള അനധനികൃത മണലവെഭാരല തടയവെഭാന നടപടനി

327  (2899)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  നദനികേളനില  നനിനള  അനധനികൃതമണല  വെഭാരല
തടയവെഭാന എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുനവവെന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃത  മണലവെഭാരല  തടയവെഭാനുലാം  അതുവെഴനി  നദനികേവളയലാം
പഭാലങ്ങവളയലാം  ജേനങ്ങവളയലാം  പരനിസനിതനികയയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാനുലാം  എന്തെസ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവമന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നദനികേളനിവല  ലകേകയറലാം,  മണലവെഭാരല  എന്നനിവെ  തടഞസ  അവെവയ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവെനില  റവെനബവെകുപ്പു  മറസ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി
സഹകേരനിചസ എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വെരുനവവെന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  നദനികേളനില  നനിനളള  അനധനികൃത  മണലവെഭാരല
തടയന്നതനിനസ  സബസ  കേളക്ടറുവട  കനതൃതസത്തനില  ജേനിലഭാതല  സസഭാഡുലാം
തഹസതീലദഭാരുവട കനതൃതസത്തനില തഭാലൂക്കസ തല സസഭാഡുലാം പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുനണസ.
കൂടഭാവത റവെനബ,  കപഭാലതീസസ വെകുപ്പുകേള സലാംയകമഭായനി പരനികശഭാധന നടതകേയലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയ്തുവെരുനണസ.

(ബനി)  അനധനികൃത  മണലവെഭാരല  തടയന്നതനിനുലാം  അതുവെഴനി  നദനികേകളയലാം
പഭാലങ്ങകളയലാം  പരനിസനിതനികയയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയമപരമഭായനി  എലഭാ
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  റവെനബ,  കപഭാലതീസസ  വെകുപ്പുകേള  ഒറയ്ക്കുലാം
സലാംയകമഭായലാം  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചസ  അനധനികൃത  ഖനനത്തനിവനതനിവര
ശകമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണസ.  കൂടഭാവത  2013 -വല കകേരള നദതീതതീര
സലാംരക്ഷണവലാം  മണല  വെഭാരല  നനികരഭാധനവലാം  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതുമഭാണസ.

(സനി)  നദനികേളനിവല  കേകയറലാം,  മണലവെഭാരല  എന്നനിവെ  തടഞസ  അവെവയ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി റവെനബവെകുപനിവനഭാപലാം കപഭാലതീസസ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വെകുപസ,
ഉളനഭാടന  ജേലഗതഭാഗത  വെകുപസ,  വപഭാതുമരഭാമത്തസ  വെകുപസ  എന്നനിവെയവട
കസവെനലാംകൂടനി പ്രകയഭാജേനവപടുത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണസ.

ഭൂപരനിഷരണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം വവകേവെശലാം വെയഭാവന്ന ഭൂമനി

328  (2900)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ ഭൂപരനിഷരണ നനിയമലാം ലലാംഘനിചസ  15  ഏക്കറനിലക്കൂടുതല
ഭൂമനി  ലകേവെശലാം  വെചനിരനിക്കുന്നവെരുവട  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കല  പദതനി  ഏതു  ഘടലാം
വെവരയഭായനി എന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  കുടുലാംബത്തനില  അച്ഛന,  അമ്മേ,  കേലലഭാണലാം  കേഴനിക്കഭാത്ത  മക്കള
എന്നനിവെരടങ്ങനിയ കുടുലാംബത്തനിനസ  ഭൂപരനിഷരണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി
ലകേവെശലാം വെയഭാലാം; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പരനിധനിയനിലധനികേലാം  ഭൂമനി  വവകേവെശലാം  വെചനിരനിക്കുന്നവെരുവട  പടനികേ
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.
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(ബനി)  കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തനിവല  82(1)(ബനി)  പ്രകേഭാരലാം  രകണഭാ
അതനില  കൂടുതകലഭാ  എന്നഭാല  അഞനില  കൂടഭാവതയലാം  അലാംഗങ്ങളുളള  ഒരു
കുടുലാംബത്തനിനസ  വവകേവെശലാം  വെയഭാവന്ന  ഭൂമനി  പത്തസ  സഭാനകഡര്ഡസ  ഏക്കറഭാണസ.
എന്നഭാല ഏതു വെനിധത്തനിലഭായഭാലുലാം  പരമഭാവെധനി  വെനിസതീര്ണ്ണലാം  പനണസ സഭാധഭാരണ
ഏക്കറനില കുറയഭാകനഭാ പതനിനഞസ സഭാധഭാരണ ഏക്കറനില കൂടഭാകനഭാ പഭാടനില.

ടനി  നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന  82(1)(സനി)  പ്രകേഭാരലാം  അഞസ  അലാംഗങ്ങളനില
കൂടുതലുളള  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിനസ  വവകേവെശലാം  വെയഭാവന്ന  ഭൂമനി  പത്തസ  സഭാനകഡര്ഡസ
ഏക്കറഭാണസ.  എന്നഭാല അഞനിലധനികേമുളള ഓകരഭാ അലാംഗത്തനിനുലാം ഒരു സഭാനകഡര്ഡസ
ഏക്കര്  കൂടനി  അധനികേമഭായനി  വവകേവെശലാം  വെയഭാലാം.  എന്നഭാല  ഏതുവെനിധത്തനിലഭായഭാലുലാം
പരമഭാവെധനി  വെനിസ്തൃതനി  പനണസ  സഭാധഭാരണ  ഏക്കറനില  കുറയഭാകനഭാ  ഇരുപതസ
സഭാധഭാരണ ഏക്കറനില കൂടുവെഭാകനഭാ പഭാടനിലഭാത്തതഭാവണന്നസ വെലവെസ വചേയ്യുന.

കതഭാടഭൂമനികേള ഏവറടുക്കുന്നതസ സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടസ

329 (2901)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടഭൂമനികേള  ഏവറടുക്കുന്നതസ  സലാംബനനിചസ  നനിയമവെകുപസ  വസക്രടറനി
എവന്തെങ്കേനിലുലാം  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം  വവെളനിവപടുതകമഭാ;
പ്രധഭാന റനികപഭാര്ടനിവന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമവെകുപസ  വസക്രടറനിയവട  റനികപഭാര്ടസ  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര് നയവമന്തെഭാണസ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

പുറകമ്പഭാക്കസ ഭൂമനിയനില തഭാമസനിക്കുന്നവെവര വവലഫസ പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തഭാന നടപടനി

330  (2902)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  പുറകമ്പഭാക്കസ
ഭൂമനിയനില  തഭാമസനിക്കുന്ന  എത്ര  ആളുകേളക്കസ  പടയലാം  നലകേനിയനിട്ടുവണന്നസ  ജേനില,
തഭാലൂക്കസ, വെനികലജേസ തനിരനിചസ വവെളനിവപടുതകമഭാ;
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(ബനി)  പുറകമ്പഭാക്കസ  ഭൂമനിയനില  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്നവെവര  ലലഫസ
പദതനിയനില ഉളവപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതര്ക്കസ  ഭൂമനിയലാം  വെതീടുലാം  നലകുന്ന
വവലഫസ പദതനിയവട പ്രവെര്ത്തനലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വെകുപനില നടനവെരുനണസ.

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

331  (2903)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡസ  മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന ഏവതലഭാലാം  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള നനിലവെനിലുവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സസന്തെമഭായനി  രകണഭാ  മൂകന്നഭാ  വസന്റെസ  ഭൂമനിവയങ്കേനിലുലാം  വവകേവെശമുളള  ദുര്ബല
വെനിഭഭാഗലാം,  തഭാഴ്ന്ന  വെരുമഭാന വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കസ  സന്നദസലാംഘടന/എന.ജേനി.ഒ.,
കേഭാരുണലവെഭാന്മേഭാരഭായ  വെലകനികേള  എന്നനിവെരുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  വെതീടസ  നനിര്മ്മേനിചസ  നലകുന്ന  'ഗൃഹശതീ  പദതനി'  സലാംസഭാന
ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡസ  മുകഖന  2013-14  വെര്ഷലാം  മുതല  സലാംസഭാനത്തസ
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

ഗൃഹശതീ പദതനി 

332  (2904)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത ദുര്ബല ജേനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ കുറഞ വചേലവെനില വെതീടസ
നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകുന്ന ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ ഗൃഹശതീ പദതനി പ്രകേഭാരലാം,
കേഴനിഞ യ.  ഡനി.  എഫസ.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തസ എത്ര കപര്ക്കസ ആനുകൂലലങ്ങള
നലകേനിയനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയനില  നനിരവെധനി  അനര്ഹവര  ഉളവപടുതകേയലാം
സബ്സനിഡനി  തുകേ  ഇടത്തട്ടുകേഭാര്  തടനിവയടുക്കുകേയലാം  വചേയ്തു  എന്ന  ആകക്ഷപലാം
ശരനിയഭാകണഭാവയന്നസ വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ ;

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  ഗൃഹശതീ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  തുകേ

അനുവെദനിക്കവപടനിട്ടുളളവെരുവട  വെതീടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇതു  സലാംബനനിചസ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡസ  ഏവതങ്കേനിലുലാം  തരത്തനിലുളള

അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അകനസഷണത്തനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫസ. സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തസ 30-4 -2016 വെവരയളള

കേഭാലയളവെനില  ഗൃഹശതീ  ഭവെന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2013-14  വെര്ഷത്തനില  525

കപര്ക്കുലാം  2014-15  വെര്ഷത്തനില  472  കപര്ക്കുലാം  2015-16  വെര്ഷത്തനില  221

കപര്ക്കുലാം സബ്സനിഡനി ആനുകൂലലലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഗൃഹശതീ  പദതനിയവട  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  നനിബനനകേള

കൃതലമഭായലാം  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടുമഭാത്രമഭാണസ  ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ  സബ്സനിഡനി

ആനുകൂലലലാം അനുവെദനിച്ചുവെരുന്നതസ. കൂടഭാവത നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി കേണക്കനിവലടുത്തസ

നഭാലു  തവെണകേളഭായനി  ഗഡുക്കള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡസ

നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള  കരഖകേള  ഹഭാജേരഭാകക്കണതുണസ.  ടനി  നനിബനനകേളക്കസ

വെനികധയമഭായനി  ആനുകൂലലലാം  അനുവെദനിച്ചു വെരുന്നതനിനഭാല അനര്ഹവര ഉളവപടുത്തനി

ഇടത്തട്ടുകേഭാര്  സബ്സനിഡനിതകേ  തടനിവയടുക്കുന  എന്ന  ആകക്ഷപലാം

ശദയനിലവപടനിടനില.

(സനി)  ഗൃഹശതീ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി  കേണക്കനിവലടുത്തസ

നഭാലു  ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണസ  ഗഡുക്കള  അനുവെദനിക്കുന്നതസ.  നഭാലഭാലാം  ഗഡു

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള  വെനിസതീര്ണ്ണത്തനില  ഭവെനത്തനിവന്റെ

കൂര  വെഭാര്ത്തസ  ഫനിനനിഷനിലാംഗസ  കജേഭാലനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം,  കസറസ

വവലഫസ  ഇനഷസറനസസ  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനില  നനിനളള  തതീപനിടുത്തത്തനിനുലാം

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനുലാം എതനിവര പരനിരക്ഷ നലകുന്ന ഇനഷസറനസസ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം

ഹഭാജേരഭാകക്കണതുണസ.  എന്നഭാല  വെതീടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിരനിക്കണ

വമന്നസ  വെലവെസ  വചേയ്തനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  നഭാലഭാലാം  ഗഡു  അനുവെദനിചതനിനുകശഷലാം

കബഭാര്ഡനിലനനിനലാം  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതനിലഭാത്തതനിനഭാല  ഇനൗ

വെനിഷയത്തനില അകനസഷണവമഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.
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കദവെനികുളവത്ത പ്രവെര്ത്തനസജ്ജമലഭാത്ത ഫ്ലെെഭാറസ  സമുചയലാം

333  (2905)  ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളത്തസ  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവെകുപനിവന്റെ  ഫ്ലെെഭാറസ  സമുചയലാം  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ പ്രവെർത്തനസജ്ജമലഭാവത കേനിടക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഫ്ലെെഭാറസ സമുചയലാം പ്രവെർത്തനസജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങ്കേനില എന്തെസ നടപടനിയഭാണസ  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
വതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങ്കേനില  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  ഉടന  സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഉണസ.  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കുകവെണനി  കദവെനികുളത്തസ  ഘടലാം  II
ആയനി  6  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം  ഘടലാം  III  ആയനി  6  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡസ
നനിര്മ്മേനിചസ  12-8-2015-നസ  കദവെനികുളലാം  സബസ  കേളക്ടര്ക്കസ  വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.  ടനി
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളനില  വവവെദബതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതസ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ  റവെനബ
വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ  പ്രസസ്തുത  കേസഭാര്കടഴസ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുമുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം ശഭാകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള

334 (2906) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജേയന :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം
ശഭാകതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവമന്നസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കുള വെഭാടകേ വെതീടസ പദതനിയവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആശസഭാസ  വെതീടസ  എന്ന  കപരനില  പദതനി  നടപഭാക്കുനകണഭാ;
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാന  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളുലാം
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില  കേമ്പബടര്വെലക്കരനിക്കുകേയലാം  ഇ-ഓഫതീസസ  സലാംവെനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരനികേയമഭാണസ.

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡസ  ഓഫതീസുകേളനില  വെഭായ്പഭാ  വെനിതരണ  കജേഭാലനികേള
സജേതീവെമഭായനിരുന്ന മുനകേഭാലങ്ങളനില വെനിവെനിധ ജേനിലകേളനിലഭായനി ബഭാഞസ ഓഫതീസുകേള
ഉളവപവട  നഭാല്പത്തനിമൂകന്നഭാളലാം  ഓഫതീസുകേള  ഉണഭായനിരുന.  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം  ശകനിവപടുതന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭാഭകേരമലഭാത്ത  ബഭാഞസ
ഓഫതീസുകേള പലതുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതസ  മുകഖന പ്രവെര്ത്തന വചേലവെസ ചുരുക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണസ.

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡസ  കനരനിടുന്ന  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി
കേണക്കനിവലടുത്തസ  മുനകേഭാലങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  തസനികേകേള
മരവെനിപനിചനിരുന്നതുകപഭാവല,  വെനിവെനിധ  കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി  205  തസനികേകേള
മരവെനിപനിക്കുന്നതനിനസ  സമര്പനിച  വപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വെരനികേയഭാണസ.

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ബഡ്ജേറസ  വെനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചസ  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനില ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചസ  സര്ക്കഭാര് ജേതീവെനക്കഭാര്ക്കസ കേസഭാര്കടഴഭായനി അകലഭാടസ
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി, റവെനബ വെകുപനിനസ വവകേമഭാറുന്ന പദതനിയഭാണനിതസ. 2011-12 മുതല
നടപനിലഭാക്കനിയ ഇനൗ പദതനിയനിലൂവട കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലയനില മൂന്നസ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
36 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം ഇടുക്കനി ജേനിലയനില കദവെനികുളത്തസ രണ്ടു ഘടങ്ങളനിലഭായനി  12 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം
തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില  കുടവനല്ലൂരനില  6  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചസ  (ആവകേ  54  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)
റവെനബ വെകുപനിനസ വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലയനില നഭാലഭാലാം ഘടമഭായനി
24  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള  (കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജേനിലഭാ  ആസഭാനത്തസ  12  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം  കഹഭാസ്ദുര്ഗസ
തഭാലൂക്കഭാസഭാനത്തസ  12  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം)  കൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ  2017-18  വെര്ഷവത്ത
ബഡ്ജേറനില  500  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുതകേയലാം  6-6-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
34/2017/ഭവെനലാം നമ്പര് ഉത്തരവെനിലൂവട ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി)  2017-18  വെര്ഷവത്ത  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  ബഡ്ജേറസ
പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം ആശസഭാസസ വെഭാടകേ വെതീടസ എന്ന പദതനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡസ
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാവണന്നസ  പ്രഖലഭാപനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നടപസ
വെര്ഷവത്ത  ബഡ്ജേറനില  15  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  വമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളനില  ചേനികേനിത  കതടുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  അവെരുവട  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം
തഭാമസസനൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളക്കസ സമതീപമുളള
റവെനബ  ഭൂമനിയനില  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചസ  വെഭാടകേയസ  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാവടയളള  പദതനിയഭാണനിതസ.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനനുകയഭാജേലമഭായ
റവെനബ  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  ജേനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാകരഭാടുലാം  വമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളുവട
വവകേവെശമുളള  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  വമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേസ  പ്രനിനസനിപലമഭാകരഭാടുലാം
വമഡനിക്കല എഡബകക്കഷന ഡയറക്ടകറഭാടുലാം ആവെശലവപടനിട്ടുണസ.  ഭൂമനി ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയസ പദതനി രൂപകേലപന വചേയ്തസ നടപഭാക്കുന്നതഭാണസ.
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വെതീടനിലഭാത്തവെര്ക്കസ വെതീടസ  വെച്ചു നലകുന്ന പദതനികേള

335 (2907) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   വജേ  .   കജേഭാസഫസ :
ശതീ  .    കമഭാനസസ  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

റവെനബവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  വെതീടനിലഭാത്തവെര്ക്കസ  വെതീടസ  നനിര്മ്മേനിചസ  നലകുന്നതനിനസ
ഏവതഭാവക്ക പദതനികേളഭാണസ ഇകപഭാള നനിലവെനിലുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  രൂപ  വെവര  ധനസഹഭായലാം
നലകുനവവെന്നസ വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പഴക്കമുള  വെതീടുകേളക്കസ  അറകുറപണനികേള  വചേയ്യുന്നതനിനുള
ധനസഹഭായ പദതനി നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവലങ്കേനില അറകുറപണനികേള വചേയ്യുന്നതനിനസ  ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അടുത്ത അഞ്ചു വെര്ഷത്തനിനുളളനില കകേരളത്തനിവല എലഭാ ഭൂരഹനിതരഭായ
ഭവെന  രഹനിതര്ക്കുലാം,  ഭൂമനിയളള  ഭവെന  രഹനിതര്ക്കുലാം  സസന്തെമഭായനി  വതഭാഴനില  വചേയ്തസ
ഉപജേതീവെനലാം  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമൂഹത്തനിവന്റെ  നടത്തനിപനിലുലാം  നനിലനനിലപനിലുലാം
ഭഭാഗമഭാകുവെഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവെനങ്ങള  ഉളവപവട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ
പദതനികേളുകടയലാം  പ്രകയഭാജേനലാം  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുളള
സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  വെതീടുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട
ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള  പദതനിയഭായ  വവലഫസ  മനിഷന  പദതനിയഭാണസ  ഇകപഭാള
നനിലവെനിലുളളതസ.

(ബനി)  ഭൂമനിയളള  ഭവെനരഹനിതര്ക്കസ  വെലകനിഗത  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ജേനറല വെനിഭഭാഗത്തനിനസ  3  ലക്ഷലാം രൂപയലാം പടനികേജേഭാതനി,  മതലവതഭാഴനിലഭാളനി,  കതഭാടലാം
വതഭാഴനിലഭാളനി വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കസ  4  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതവലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിനസ
ജേനിലഭാമനിഷന  തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന  യഥഭാര്ത  തുകേയലാം  നലകുവെഭാന  6-2-2017-വല
328/17/ത.സസ.ഭ പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ.

(സനി&ഡനി)  പലതരലാം  സര്ക്കഭാര്  സതീമുകേളനില  നലകേവപട  അപൂര്ണ്ണവലാം
വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തതുമഭായ  വെതീടുകേള  വെഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതസ  വവലഫസ  മനിഷവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഏവറടുക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനമഭാണസ.  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  വെതീടുകേള
വെഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വെതീടുകേളുവട  പുനരുദഭാരണത്തനിനസ  അഥവെഭാ  പൂര്ണ്ണ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  സഭാകങ്കേതനികേ  രൂപകേലപനയലാം  എസനികമറ്റുലാം  വടകനിക്കല
ഏജേനസനികേളുവട സഹകേരണകത്തഭാവട തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണസ.
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മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ജേതീവെനിത നനിലവെഭാരലാം വമചവപടുതന്നതനിനസ
നടപടനി

336 (2908) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ കകേഭായ :
,,   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ :
,,   സനി  .   കൃഷ്ണന :
,,    വകേ  .    വജേ  .    മഭാകനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ജേതീവെനിത  നനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുതന്നതനിനസ
എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവെനരഹനിതരുമഭായ  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  ഭൂമനിയലാം
വെതീടുലാം  നലകേഭാനുള  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ  നനിലവെനിലുളതസ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനി  ആവെനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  പദതനിയവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേടലഭാക്രമണത്തനില  ഭൂമനിയലാം  വെതീടുലാം  നഷ് ടവപടവെവര
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജേനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരമഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനിൽ  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപസ  നടപനിലഭാക്കുന്ന  തുടര്പദതനികേളക്കു  പുറകമ
മതലവതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ജേതീവെനിത  നനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുതന്നതനിനഭായനി  ഇനൗ
സര്ക്കഭാര് തഭാവഴ പറയന്ന പദതനികേള ആവെനിഷരനിചസ നടപനിലഭാക്കനി വെരുന:

1. ഭൂരഹനിത  ഭവെനരഹനിത  മതലവതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  ഭൂമനിയലാം  വെതീടനിനുമുളള
പദതനി.

2. കേടകലഭാരത്തസ  കേടലഭാക്രമണത്തനില  ഭൂമനിയലാം  വെതീടുലാം  നഷ്ടവപടവെവര
പുനരധനിവെസനിക്കുന്ന പദതനി.

3. വമഡനിക്കല കേലഭാമ്പസ.
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4. അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി.

5. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കസ  സനൗജേനല  പനി.എസസ.സനി.,
വമഡനിക്കല എനടനസസ, ബഭാങ്കേസ, സനിവെനില സര്വ്വതീസസ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി.

6. മരണവപട മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട മക്കളക്കുളള വെനിദലഭാഭലഭാസ വചേലവെസ
വെഹനിക്കല.

7. വെനിദലഭാലയത്തനില  നനിനള  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട
വകേഭാഴനിഞ കപഭാക്കസ തടയല പദതനി.

8. തതീരകദശ വെനിദലഭാലയങ്ങളനില അടുക്കളപ്പുര നവെതീകേരണ പദതനി.

9. തതീരകദശ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില സഭാര്ടസ കഭാസ്സസ റൂലാം പദതനി.

10.മതലവതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട വപണ്മക്കളക്കസ  വവസക്കനിള നലകുന്ന പദതനി.

11. തതീരകദശവത്ത  സ്കൂളുകേളനില  കേഭായനികേ  സനൗകേരലവലാം  കേളനിസലവലാം
ഏര്വപടുതന്ന പദതനി.

12.മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി ഭവെന പുനര് വവവെദബതതീകേരണലാം.

13. ഭൂരഹനിത  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  വകേടനിട  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനി.

14.മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കകേഭാളനനി നവെതീകേരണലാം.

15. ആധുനനികേ സനൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഫനിഷസ മഭാര്ക്കറ്റുകേള.

16.ആധുനനികേ മതല വെനിപണന യൂണനിറ്റുകേള.

17.കപഭാസസ  വമടനികേസ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ ഇ-ഗഭാന്റെസസസ  മുകഖന വെനിദലഭാഭലഭാസ  
ആനുകൂലല വെനിതരണലാം.

18. ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ/ഭവെന പുനരുദഭാരണ പദതനി.

19.ആകരഭാഗലപരമഭായ ശനൗചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി.

20. തതീരകദശവത്ത ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുവടയലാം സ്കൂളുകേളുകടയലാം നവെതീകേരണലാം.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവെന രഹനിതരുമഭായ മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കസ
സലലാം  കേവണത്തനി  ഫ്ലെെഭാറസ  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകുന്ന  "ഭൂരഹനിത  മതലവതഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  ഭവെന  പദതനി''  കൂടഭാവത  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അടനിസഭാന
സനൗകേരല  വെനികേസനവലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  800  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ
പഭാര്പനിട സനൗകേരലത്തനിനഭായനി 2 മുതല 3 വസന്റെസ വെവര ഭൂമനി വെഭാങന്നതനിനസ 6 ലക്ഷലാം
രൂപ  വെതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്ന  മഭാനവെകശഷനി  സനൗകേരല  വെനികേസന
പദതനിയമഭാണസ നനിലവെനിലുളളതസ.
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(സനി)  ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ.  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവെനരഹനിതരുമഭായ
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  സുരക്ഷനിത  പഭാര്പനിടലാം  (ഫ്ലെെഭാറസ)  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നലകുന്നതനിനുളള  നടപടനി   ഫനിഷറതീസസ  വെകുപസ  മുകഖന  സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ.
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേവളലഭാലാം തവന്ന സനൗജേനലമഭായഭാണസ ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ പണനിതസ വവകേമഭാറലാം
വചേയ്യുന്നതസ.  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവെനരഹനിതരുമഭായ  വതരവഞടുക്കവപടുന്ന  275
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കസ സലലാം കേവണത്തനി ഫ്ലെെഭാറസ നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകുന്ന
"ഭൂരഹനിത മതലവതഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ ഭവെന പദതനി''യവട അടങ്കേല തുകേ
48.75  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ.  ഇനൗ  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  വെലനിയതുറ
മതലഗഭാമത്തനില  8  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  വവകേമഭാറലാം
വചേയ്തുകേഴനിഞ.  ഇകതഭാവടഭാപലാം  തവന്ന  മുടത്തറ  വെനികലജേനില  192  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  കൂടഭാവത  4.70  കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കേല തുകേയനില
അടനിമലതറ  മതലഗഭാമത്തനില  100  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  ഫ്ലെെഭാറസ
നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകുന്ന പദതനിയലാം നനിലവെനിലുണസ.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ  കേടലകക്ഷഭാഭത്തനില  വെതീടുലാം  സലവലാം  നഷ്ടവപട  248
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിക്കുന്നതനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി
രൂപയവട പ്രകതലകേ പഭാകക്കജേനിനസ 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിരുന.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലകേളനിവല 248  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണസ പദതനി
ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതസ.  കേടലഭാക്രമണത്തനില  വെതീടുലാം  സലവലാം  നഷ്ടവപട
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  പഭാര്പനിട  സനൗകേരലത്തനിനഭായനി  2  മുതല  3
വസന്റെസ വെവര ഭൂമനി വെഭാങ്ങനി വെതീടുവെയ്ക്കുന്നതനിനസ 10 ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായമഭായനി
നലകുന.

അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി

337 (2909) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എന  .   വെനിജേയന പനിള :
ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  തതീരകദശകമഖലയനിവല  സഭാക്ഷരതഭാ  നനിരക്കസ
ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  അക്ഷര  സഭാഗരലാം  പദതനി  ആവെനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  ജേനിലകേളനിലഭാണസ  ഇതസ  നടപഭാക്കനിവെരുന്നവതന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കസ  ഉന്നതവെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനസ
പ്രകയഭാജേനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേരനിയര്  ലഗഡനസസ  കേലഭാമ്പുകേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിവല  സഭാക്ഷരത  ലക്ഷലമനിടസ  അക്ഷരസഭാഗരലാം  പദതനി
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ.  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിവല സഭാക്ഷരതഭാ നനിലവെഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനു
കവെണനി ഫനിഷറതീസസ  വെകുപസ  സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന
പദതനിയഭാണസ 'അക്ഷരസഭാഗരലാം'.

തതീരകദശ സഭാക്ഷരതഭാ നനിലവെഭാരലാം ഉയര്തകേ,  നഭാലസ,  ഏഴസ,  പത്തസ തുലലതഭാ
പരനിപഭാടനികേള ശകനിവപടുതകേ.  തതീരകദശത്തസ തുടര് വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനനുകൂലമഭായ
സഭാഹചേരലമുണഭാക്കുകേ,  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ജേതീവെനിതനനിലവെഭാരലാം  ഉയര്തകേ,
മതലസമ്പത്തസ/തതീരപ്രകദശ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വമചവപടുതകേ,  സതീ
ശഭാകതീകേരണലാം സഭാധലമഭാക്കുകേ, ലഹരനി വെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശകനിവപടുതകേ,
ശുചേനിതസലാം/ആകരഭാഗലലാം/പരനിസനിതനി  രലാംഗത്തസ  പുത്തന  അവെകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുകേ,
തതീരകദശത്തസ  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഭാക്ഷരത  വവകേവെരനിക്കുകേ,  കകേരള  ഗവെണ്വമന്റെസ
നടപനിലഭാക്കുന്ന  കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങള/കസവെനങ്ങള  സഭാധഭാരണ  ജേനങ്ങളനി
വലതന്നതനിനസ  അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  ഒരുക്കുകേ  എന്നനിവെയഭാണസ  ഇനൗ
പദതനിയവട ലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി) 2016-17 വെര്ഷത്തനില 'അക്ഷരസഭാഗരലാം'  ഒന്നഭാലാംഘടലാം എന്ന നനിലയനില
സലാംസഭാനത്തസ  തതീരകദശ  സഭാക്ഷരതഭാ  നനിരക്കനില  ഏറവലാം  പനിന്നനില  നനിലക്കുന്ന
തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  എന്നതീ  ജേനിലകേളനില  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി.  2017-18 വെര്ഷത്തനില വകേഭാലലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ എന്നതീ
ജേനിലകേളനില നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുകേയലാം സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ
മനിഷന  മുകഖന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഇതനിനഭായനി  2017-18  വെര്ഷലാം  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബഡ്ജേറനില
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കസ  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനസ
പ്രകയഭാജേനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേരനിയര് വവഗഡനസസ  കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു
വെരുനണസ.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ, മലപ്പുറലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡസ, പഭാലക്കഭാടസ എന്നതീ ജേനിലകേളനില 40 കേരനിയര്
വവഗഡനസസ  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
12,00,000 രൂപ ജേനിലഭാ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ അനുവെദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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പുതനിയ മതലബനന തുറമുഖങ്ങള

338 (2910) ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദസ  .   പനി. :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസ്സഭാക്കസ :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  മതലബനനതുറമുഖങ്ങവള
സലാംബനനിച പഠനലാം ഇകപഭാള ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ;

(ബനി)  ഈ  തുറമുഖങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില കകേന്ദ്രനനിലപഭാടസ അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിചനിവലങ്കേനില  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  പണലാം എങ്ങവന
കേവണത്തഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിവല  വപഭാഴനിയൂര്,  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിവല
പരപനങ്ങഭാടനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജേനിലയനിവല  അജേഭാനൂര്  എന്നനിവെയഭാണസ  പുതുതഭായനി
ഉടന  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  മതലബനന  തുറമുഖങ്ങള.  ഇതനില
വപഭാഴനിയൂരനിവന  സലാംബനനിച  ഇനവവെസനികഗഷന  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.
പരപനങ്ങഭാടനി  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  വലഭാകക്കഷന  സലാംബനനിചസ  തര്ക്കമുളളതനിനഭാല
മൂന്നലാംഗ  വെനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിവയ  ഇതുപരനികശഭാധനിചസ  കൃതലമഭായ  സല  നനിര്ണ്ണയലാം
നടത്തഭാന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ടനി  സമനിതനിയവട  റനികപഭാര്ടസ  കേനിട്ടുന്ന  മുറയസ
അക്കഭാരലത്തനില അന്തെനിമ തതീരുമഭാനവമടുക്കുലാം.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജേനിലയനിവല അജേഭാനൂര്
ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  ഇനവവെസനികഗഷന  നടപടനിയലാം  CWPRS  മഭാതൃകേഭാ  പഠനവലാം
നടനവെരുന.  കൂടഭാവത തഭാവഴപറയന്ന പ്രകദശങ്ങളനില ഫനിഷനിലാംഗസ ഹഭാര്ബറുകേളുവട
സഭാധലതഭാ പഠനങ്ങള നടനവെരുന:

ജേനില നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ഹഭാര്ബര്

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം വെലനിയതുറ, പൂന്തുറ, വെര്ക്കല, ചേനിലക്കൂര്

2 വകേഭാലലാം സനൗത്തസ പരവൂര്
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3 ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ

4 തൃശ്ശൂര് വവകേപമലാംഗലലാം

5 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ കുരലഭാടനി, വകേഭാടനിക്കല കേടപ്പുറലാം 

6 കേണ്ണൂര് പുതനിയങ്ങഭാടനി

വകേഭാലലാം  ജേനിലയനിവല  മരുത്തടനി,  ആലപ്പുഴ  ജേനിലയനിവല  പുന്നപ്ര
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  ഫനിഷസ  ലഭാന്റെനിലാംഗസ  വസന്റെറനികന്റെതുളവപവട  അതലഭാവെശലമഭായ
ലഭാന്റെനിലാംഗസ  സനൗകേരലലാം  ഏര്വപടുകത്തണയനിടങ്ങളനില  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ബനി) പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണസ.

(സനി)  അറനിയനിചനിട്ടുണസ,  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെനിവല  കൃഷനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെ
ഫനിഷറതീസസ  &  അകേസഭാകേളചര്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  വഡവെലപ്വമന്റെസ  ഫണസ  (FIDF)
June  2017-വല  concept  paper  പ്രകേഭാരലാം  2017-18  മുതല  2021-22  വെവരയളള
കേഭാലയളവെനില കകേരളത്തനില രണസ പുതനിയ ഫനിഷനിലാംഗസ ഹഭാര്ബറുകേളുലാം രണസ പുതനിയ
ഫനിഷസ ലഭാന്റെനിലാംഗസ വസന്റെറുലാം വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുനണസ.

(ഡനി) ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന്ന  മതലബനന
തുറമുഖങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണസ സര്ക്കഭാര് മുനഗണന നലകുന്നതസ.

ചേരക്കസ കസവെനനനികുതനി മതലകമഖലയനിലുണഭാക്കനിയ പ്രതനിസനനി

339  (2911)  ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കസ  കസവെന  നനികുതനി  സലാംസഭാനവത്ത  മതലകമഖലവയ
പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെലയ്ക്കുലാം,  ചൂണയ്ക്കുലാം,  മതലബനന കറഭാപനിനുലാം  12  ശതമഭാനവലാം ഉണക്ക
മതലത്തനിനസ  5  ശതമഭാനവലാം ജേനി.എസസ.റനി.  ഏര്വപടുത്തനിയതനിനഭാൽ  മതലബനന
കമഖല  പ്രതനിസനനിയനിലഭായ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചസ  ഇനൗ  നനികുതനികേള
ഉകപക്ഷനിക്കുവെഭാന ആവെശലവപടുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

(ബനി)  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരലത്തനില  തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാന
കേഴനിയകേയളള.
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മതല അദഭാലത്തസ

340 (2912) ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   വെനി  .   കജേഭായനി :
ശതീ  .   വകേ  .   വജേ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലബനന  വെകുപസ  സലാംഘടനിപനിച  മതല  അദഭാലത്തസ,
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  സമൂഹത്തനിവന്റെ  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  എത്രമഭാത്രലാം
പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭായനിരുനവവെന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  ജേനിലകേളനിലഭാണസ  മതല  അദഭാലത്തസ  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആധഭാര്  ലനിങ്കേസ  വചേയ് തനിടനിവലന്ന  കേഭാരണത്തഭാലുലാം  മറ്റുലാം  നനിരവെധനി
മതലവതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നനിവലന്ന  പരഭാതനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എന്തുനടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനവവെന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെനിധങ്ങളഭായ പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനില  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുലാം  ആയതനിനസ  സതസര  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനുലാം  ഏവറ  പ്രകയഭാജേനകേരമഭായ  പരനിപഭാടനിയഭായഭാണസ
മതലഅദഭാലത്തനിവന വെനിലയനിരുതന്നതസ.  വെര്ഷങ്ങളഭായനി വെനിവെനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല
അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്ന  നനിരവെധനി  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലലാം  വെളവര  കവെഗലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ
ഇതനിലൂവട  കേഴനിഞനിട്ടുണസ.    തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  മലപ്പുറലാം,  എറണഭാകുളലാം,
ആലപ്പുഴ  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി  ഇതനിനകേലാം  നടത്തവപട  മതല  അദഭാലത്തനില
20000 ത്തനിലധനികേലാം  പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുകേയലാം  അവെയസ  മുന്തെനിയ പരനിഗണന നലനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനിവയടുക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുകടയലാം  മതലകേര്ഷകേരുകടയലാം  വെനിവെനിധങ്ങളഭായ
പരഭാതനികേളക്കസ  അതനികവെഗലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം,
തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  എന്നതീ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
മതലഅദഭാലത്തസ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ  17-7-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
564/2017/മതുവെ. പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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(സനി)  ആധഭാര് ലനിങ്കേസ  വചേയഭാത്ത മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനില നനിനലാം ആധഭാര്
ലനിങ്കേസ  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കവെണ്ടുന്ന സതസര നടപടനി  സസതീകേരനിചതനിനു പുറകമ കകേരള
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ മുകഖന ആധഭാര് ലനിങ്കേസ വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
വെനിവെനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില പ്രകതലകേ അദഭാലതകേള സലാംഘടനിപനിചസ മുഴവെന കപരുകടയലാം
ആധഭാര്  ലനിങ്കേസ  വചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ആധഭാര്  ലനിങ്കേസ
വചേയ്യുന്നതനിലനനിനലാം  ഇകപഭാള  ധനവെകുപസ  ഇളവെസ  നലകേനിയ  വെനിഭഭാഗത്തനില
വപടവെര്ക്കുലാം വപനഷന നലകുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

മതല അദഭാലത്തസ

341 (2913) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന : 
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന : 
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ : 
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി മതല അദഭാലത്തസ സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘങ്ങളക്കുള  വെഭായ്പഭാ  ധനസഹഭായവലാം
മരണമടഞ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കുടുലാംബങ്ങളക്കുള  ധനസഹഭായവലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള കേടല സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള പ്രസ്തുത
കവെളയനില വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെനിധ  പരഭാതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ  ഇപ്രകേഭാരമുള  അദഭാലതകേള  വെതീണ്ടുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ വവെളനിവപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനികന്റെയലാം  മതലവെകുപനികന്റെയലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ജേനപക്ഷലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മകതലഭാതവെലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ കൂവട മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുകടയലാം മതലകേര്ഷകേരുകടയലാം
പരഭാതനികേളക്കസ  സതസര  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  മതലഅദഭാലതലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ആറസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായഭാണസ  മതലഅദഭാലത്തസ  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
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തതീരുമഭാനനിചതസ.   വകേഭാലലാം  ജേനിലയനില വമയസ  27,  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില  ജൂലല  7,
തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ ജൂലല 11,  എറണഭാകുളത്തസ ജൂവവല  25,  ആലപ്പുഴ ജേനിലയനില
ആഗസസ  13  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലഭാണസ  മതലഅദഭാലത്തസ  സലാംഘടനിപനിചതസ.
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ജേനിലയനില തതീയതനി നനിശയനിചനിടനില.

(ബനി)  ഉണസ.  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘങ്ങളക്കുളള വെഭായ്പഭാ  ധനസഹഭായവലാം
മരണമടഞ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കുടുലാംബങ്ങളക്കുളള  ധനസഹഭായവലാം
മതലഅദഭാലത്തനികനഭാടനുബനനിചസ  വെനിവെനിധ  ജേനിലകേളനില  വെനിതരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുണസ.
ആയതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ജേനില

മതലവതഭാഴനിലഭാളനി
സലാംഘങ്ങളക്കുളള  വെഭായ്പഭാ
ധനസഹഭായലാം തുകേ

(ലക്ഷത്തനില)

മരണമടഞ
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കുളള
ധനസഹഭായലാം

(ലക്ഷത്തനില)

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 398.90 57.06

വകേഭാലലാം 114.10 20.09

എറണഭാകുളലാം 330.20 7

മലപ്പുറലാം 42.17 10

ആലപ്പുഴ 406 25

ആവകേ 1291.37 119.15

(സനി)  ഉണസ.  യനവെലകൃത കബഭാട്ടുകേളക്കസ കേടല സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്ന  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  വകേഭാലലാം  ജേനിലയനില  നടന്ന
മകതലഭാതവെത്തനിലവെചസ  3  കപര്ക്കുലാം,  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില  നടന്ന
മകതലഭാതവെത്തനില മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിവല  7  കപര്ക്കുലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ജേനിലയനില  3
കപര്ക്കുലാം,  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിവല  10  കപര്ക്കുലാം  കേടല  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള
വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  മതലഅദഭാലത്തസ  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ  സതസര
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന കേഴനിയന്ന പരനിപഭാടനി  ആകേയഭാല മതല  അദഭാലത്തസ  വെതീണ്ടുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ.
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തഭാനൂരനിവല മതലബനന തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണലാം

342 (2914)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂരനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനി നനിലവെനില നനിലച അവെസയനിലഭാവണന്ന വെസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ഈ  അവെസയനിവലത്തഭാനുള  കേഭാരണങ്ങള
എന്തെലഭാലാം; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  തുടരഭാതനിരനിക്കത്തക്ക  വെനിധലാം  നനിലവെനില
എവന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സലാം കനരനിടുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയവമന്നഭാണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ;

(ഇ)  തഭാനൂര്  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തസരനിതഗതനിയനില
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി) പദതനിയവട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ പുലനിമുട്ടുകേളുവട രൂപകരഖയനില ചേനില
മഭാറങ്ങള  മഭാതൃകേഭാപഠന  ഏജേനസനിയഭായ  സനി.ഡബബ.പനി.ആര്.എസസ.  പൂവന
ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്തനിട്ടുണസ.  ഇതസ  ഉളവക്കഭാളളനിച്ചുവകേഭാണ്ടുളള  പുതുക്കനിയ  എസനികമറസ
കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെനിനസ  സമര്പനിചനിരുവന്നങ്കേനിലുലാം  ഇതുവെവര  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുകേയണഭായനിടനില.  നഭാളനിതുവെവരയളള നനിര്മ്മേഭാണ വചേലവെസ ഭരണഭാനുമതനി തുകേ
അധനികേരനിചനിട്ടുളളതനിനഭാല  കശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
റനിവവവെസ്ഡസ എസനികമറനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണതുണസ.  റനികകമഷന പ്രവൃത്തനി
പ്രഭാകദശനികേ  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  പലകപഭാഴഭായനി  തടസ്സവപടുകേയണഭായനി.   ഇതസ
ഹഭാര്ബറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനിവയ ബഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.

(സനി)  പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായഭാല മഭാത്രകമ ഇനനിയലാം ഇനൗ പദതനി
തുടരഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള.  ഭരണഭാനുമതനി തുകേയ്ക്കുളളനില ഇകപഭാളത്തവന്ന കപവമന്റെസ
നലകേനിക്കഴനിഞ.  പുതുക്കനിയ എസനികമറനിനസ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നസ  അനുമതനി
ലഭലമഭായഭാല മഭാത്രകമ കശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള വചേയ്യുവെഭാന കേഴനിയകേയളള.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നനിവലങ്കേനില  അധനികേരനിച  തുകേയവട
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റനിവവവെസ്ഡസ  എസനികമറസ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനികക്കണതുണസ.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നനിവലങ്കേനില കശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിക്കുളള
എസനികമറസ   KIIFB-യനില  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതഭാവണന്നസ  ചേതീഫസ
എഞനിനതീയര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  പുതുക്കനിയ  എസനികമറനിനസ  ഇകപഭാള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചഭാല  പദതനി
2018 ഡനിസലാംബറനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയന്നതഭാണസ.

(ഇ)  പുതുക്കനിയ എസനികമറനിനസ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന
മുറയസ ഹഭാര്ബറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാവന്നതഭാണസ.

തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല ഫനിഷറതീസസ വെകുപനിവന്റെ
പ്രവൃത്തനികേള

343  (2915)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില ഫനിഷറതീസസ വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപട
ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ആണസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളതസ  എന്നസ  വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
ഇവെയവട  നനിലവെനിലുള  അവെസ  എന്തെഭാണസ;  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളുവട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ എവന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സലാം ഉകണഭാ;  എങ്കേനില അതസ എന്തെഭാവണന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില ഫനിഷറതീസസ വെകുപനിനസ  കേതീഴനിലുള
ഏവതഭാവക്ക പ്രവൃത്തനികേള ആണസ കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ;  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളുവട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേള  ആണസ
എടുത്തനിട്ടുളതസ;  ഇതനിവന്റെ  നനിലവെനിലുള  അവെസ എന്തെഭാവണന്നസ  വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതസ സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)

1. നഭാഷണല  ഫനിഷറതീസസ  വഡവെലപ്വമന്റെസ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാവട  തലകശ്ശേരനി  നഗരസഭയനിവല  മുകഞഭാടനിയനില  തതീരകദശ
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  250  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കേല  തുകേയനില  ഒരു
ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറസ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല പ്രസ്തുത മഭാര്ക്കറസ
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടസ  പ്രസ്തുത  പ്രകദശവത്ത  സലവെഭാസനികേള
വവഹകക്കഭാടതനിയനില  റനിടസ  ഫയല  വചേയ്തതനിനഭാല  മഭാര്ക്കറസ  ബനിലഡനിലാംഗനിനുളള
അവെസഭാനവെട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചസ മഭാര്ക്കറസ ബനിലഡനിലാംഗസ നഗരസഭയസ
വവകേമഭാറലാം വചേയഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ കേഴനിഞനിടനില.
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2. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില നബഭാര്ഡനിവന്റെ ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന
സനൗകേരല  വെനികേസന  പദതനി  Tranche  22-ല  ഉളവപടുത്തനി  തലകശ്ശേരനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിവല  എരകഞഭാളനി  ഫനിഷസ  ഫഭാലാം  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  163
ലക്ഷലാം  രൂപയവട  അനുമതനി  ലഭനിചനിരുന.  പദതനി  വടണര്  വചേയ്യുന്നതനിനഭായളള
നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വെരുന.

3. തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില മതലബനന കമഖലയനില തലഭായനി
ഫനിഷനിലാംഗസ ഹഭാര്ബറനില മതലവഫഡനിനസ ഒരു ഡതീസല ബങ്കേസ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള
ഗവെണ്വമന്റെസ  ഉത്തരവെസ  നലകുകേയലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപസ  ഡതീസല
ബങ്കേനിനുളള  സലലാം അതനിരസ  തനിരനിചസ  നലകുകേയലാം  വചേയ്തനിരുന.  എന്നഭാല പ്രസ്തുത
സലലാം ഡതീസല ബങ്കേസ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ  അനുകയഭാജേലമലഭാത്തതനിനഭാല  മവറഭാരു
സലലാം  അനുവെദനിച്ചു  തരഭാനുളള  വപ്രഭാകപഭാസല  ഫനിഷറതീസസ  ഡയറക്ടര്  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ ചേതീഫസ എഞനിനതീയറുവട മുനപഭാവകേ സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതനിനഭായനി തലകശ്ശേരനി
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  തഭാവഴപറയന്ന  പദതനികേള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

പദതനി അടങ്കേല തുകേ

ഗവെണ്വമന്റെസ എചസ.എസസ.എസസ.

ചേനിറക്കര പുതനിയ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

530.96 ലക്ഷലാം രൂപ

നബമഭാഹനി മതലമഭാര്ക്കറസ നനിര്മ്മേഭാണലാം 178.38 ലക്ഷലാം രൂപ

കബക്കല, കുടനിക്കുളലാം ഹഭാര്ബറുകേള

344 (2916)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കബക്കല,  കുടനിക്കുളലാം  ഹഭാര്ബറുകേളുവട  സഭാധലതഭാപഠനലാം  ഏതസ
ഘടത്തനിലഭാവണനലാം  ഇതനിനഭായനി  എന്തെസ  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണനലാം
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ-കകേഭാടനിക്കുളലാം-കബക്കല തതീരകദശ കമഖലയനില മതലബനന
തുറമുഖലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിവന്റെ സഭാധലതഭാ പഠനത്തനിനഭായളള  67  ലക്ഷലാം രൂപയവട
എസനികമറസ  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപസ  തയഭാറഭാക്കനി  നലകേനിയതസ
പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.
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കതഭാടുകേളനിവല എക്കല നതീക്കലാം വചേയ്തസ മതലസമ്പത്തസ
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

345  (2917)  ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലവെപനിന  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
ആശയമഭായ ഭൂരനിഭഭാഗലാം കതഭാടുകേളനിലുലാം ഏക്കല അടനിഞതുമൂലലാം മതലസമ്പത്തനില
ഗണലമഭായ കുറവെസ കനരനിടുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ഏക്കല  നതീക്കലാംവചേയ്തസ  കതഭാടനിവല  നതീവരഭാഴക്കസ
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മതലസമ്പത്തസ  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  എക്കല  നതീക്കലാം  വചേയ്തസ  കതഭാടനിവല  നതീവരഭാഴക്കസ
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി   വതഭാഴനിലുറപസ  പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി
വചേയഭാവന്നതഭാണസ.

വപഭാഴനിയൂര് തതീരപ്രകദശവത്ത ഓഡനികറഭാറനിയലാം

346  (2918)  ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപസ,  വപഭാഴനിയൂര്  തതീരകദശത
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിവന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  അനുബനമഭായനി
ലഹമഭാസസ  ലലറസ  സഭാപനിചതനിനുലാം  കൂടനി  എത്ര  തുകേയഭാണസ  വചേലവെഴനിചവതന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതസ  ഏജേനസനി  വെഴനിയഭാണസ  പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയതസ;
ഏതു വെര്ഷലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചു;

(ഡനി)  വപഭാഴനിയൂര്  തതീരകദശത്തസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഓഡനികറഭാറനിയലാം,  സഭാപനിച
ലഹമഭാസസ  ലലറസ  ഇവെയമഭായനി  ബനവപടസ  എവന്തെങ്കേനിലുലാം  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാവയനലാം  എങ്കേനില  ആയതനികന്മേല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയനലാം
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപസ  വപഭാഴനിയൂര്  തതീരകദശത്തസ
ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നനില.  എന്നഭാല കകേരള
സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ജേനിലയനിവല  വപഭാഴനിയൂരനില  പരുത്തനിയൂര്  മതലഗഭാമത്തനില  61.45  ലക്ഷലാം  രൂപ
അടങ്കേല  തുകേയനില  ഒരു  കേമ്മേബണനിറനി  വഫസനിലനിറനി  വസന്റെര്  സഭാപനിചനിട്ടുണസ.
15-9-2015-ല  നനിര്മ്മേഭാണമഭാരലാംഭനിച  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ടനി
പദതനികയഭാടനുബനനിചസ വവഹമഭാസസ വവലറ്റുകേവളഭാനലാം സഭാപനിചനിടനില.

ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി  വെകേ സലത്തസ ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറസ

347  (2919)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  വെകേ  സലത്തസ  ഒരു  ആധുനനികേ
മതലമഭാര്ക്കറസ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷയനില  സർക്കഭാർ
എവന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങ്കേനില നടപടനികേള ഏതസ ഘടത്തനിലഭാണസ എന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവലങ്കേനില ഇതനിനഭാവെശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  വെകേ  സലത്തസ  ഒരു  ആധുനനികേ
മതലമഭാര്ക്കറസ സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 261.17 ലക്ഷലാം രൂപയവട പദതനി റനികപഭാര്ടസ
കകേരള സലാംസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന തയഭാറഭാക്കനി KIIFB
യനില ഉളവപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുന്നതനിനഭായനി ഫനിഷറതീസസ ഡയറക്ടര് സമര്പനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

വവവെപനിന നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള

348  (2920)  ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലവെപനിന നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേള നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര തുകേയഭാണസ  അനുവെദനിചനിട്ടുളവതനലാം ഈ പ്രവൃത്തനി
എന്നകത്തക്കസ കേമ്മേതീഷന വചേയഭാനഭാകുവമനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  വവവെപനിന  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  നഭായരമ്പലലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില  സനിതനി  വചേയ്യുന്ന  നഭായരമ്പലലാം  മതലമഭാര്ക്കറസ
ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  400.68  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  പദതനി  റനികപഭാര്ടസ
കകേരള സലാംസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന തയഭാറഭാക്കനി KIIFB
യനില ഉളവപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുന്നതനിനഭായനി ഫനിഷറതീസസ ഡയറക്ടര് സമര്പനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

ഇടവക്കഭാചനി ഫനിഷസ ഫഭാലാം

349 (2921) ശതീ  .   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടവക്കഭാചനി  ഫനിഷസ  ഫഭാമനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേൾക്കഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി എന്നഭാണസ നലകേനിയവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഭരണഭാനുമതനിയവട പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഈ പ്രവൃത്തനി എന്നഭാണസ  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണവതന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുവമന്നസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ ഫനിഷസ  ഫഭാലാം  പദതനിയവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം പ്രവെര്ത്തനലക്ഷലവലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) 26-3-2015-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  216/2015/മതുവെ പ്രകേഭാരലാം
ഇടവക്കഭാചനി  ഫനിഷസ  ഫഭാമനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ.  ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) ഇടവക്കഭാചനി ഫനിഷസ ഫഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം രണ്ടു ഘടമഭായഭാണസ വടണര് വചേയ്തസ
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതസ.  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം ഒന്നഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം  25-9-2016-ലുലാം,
രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം 14-3-2017-ലുമഭാണസ  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണനിയനിരുന്നതസ.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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(ഡനി)  ഒന്നഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  30-6-2017-ല  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  രണഭാലാംഘട
നനിര്മ്മേഭാണലാം 31-12-2017-ലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

(ഇ)  കകേരളത്തനിവല ഓരു ജേലഭാശയങ്ങളനില നൂതന മതലകൃഷനി പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി മതലകൃഷനി കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട ഇടവക്കഭാചനി
ഫഭാലാം  ഒരു  വഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന  ഫഭാമഭാക്കനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ.  ഫഭാമനിവല പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന്ന മുറയസ
ഓരുജേല/സമുദജേല  മതലങ്ങളുവട  കൃഷനി,  കൂടുകൃഷനി,  കേരനിമതീന  മതലങ്ങളുവട
ഉലപഭാദനലാം  എന്നതീ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുലാം  അഡഭാകേസ  ലക്ഷലമനിടുന.
നബഭാര്ഡനിവന്റെ ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സനൗകേരല വെനികേസന പദതനി ടഭാകഞ  20-ല
ഉളവപടുത്തനി ഇടവക്കഭാചനി ഫനിഷസ ഫഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ  12.00  കകേഭാടനി രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ  നലകേനിയതസ.  അതുവെഴനി  11  വഹക്ടര്  ജേലഭാശയത്തനിവല
നനിലവെനിലുളള  ബണസ  നവെതീകേരനിച്ചുലാം  പുതുതഭായനി  ആവെശലമുളള  ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
മതലകൃഷനിക്കസ ഉപയകമഭാക്കുന്നതഭാണസ ഇനൗ പദതനി.  ഇതനില 1-ാം ഘടത്തനില 3
കുളങ്ങളുലാം, 2-ാം ഘടത്തനില  5  കുളങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന.  കൂടുതല ജേലഭാശയങ്ങള
മതലകൃഷനിക്കസ  ഉപയകമഭാക്കനി  അതുവെഴനി  മതലഉലപഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുകേ
എന്നതഭാണസ പദതനിയവട പ്രധഭാനലക്ഷലലാം.

കേലകഞരനി കേഭായലനില ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ

350 (T2922) ശതീ  .   കജേഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പശനിമ  വകേഭാചനിയനിവല  കേഭാടനിപറമ്പസ,  കേണ്ണമഭാലനി,  ചേഭാലപ്പുറലാം,  കുമ്പളങ്ങനി,
വപരുമ്പടപസ,  കകേഭാണലാം,  കേതനിരൂര്കേരനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി  വെലഭാപനിച്ചു  കേനിടക്കുന്ന
കേലകഞരനി കേഭായലനില എക്കല അടനിഞതനിനഭാല മതലബനനത്തനിനസ കനരനിടുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള  കേണക്കനിവലടുത്തസ  ഡ്രെഡ്ജേസ  വചേയ്യുവെഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

പശനിമ  വകേഭാചനിയനിവല  കേഭാടനിപറമ്പസ,  കേണ്ണമഭാലനി,  ചേഭാലപ്പുറലാം,  കുമ്പളങ്ങനി,
വപരുമ്പടപസ,  കകേഭാണലാം,  കേതനിരൂര്കേരനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി  വെലഭാപനിച്ചു  കേനിടക്കുന്ന
കേലകഞരനി കേഭായലനില എക്കല അടനിഞതനിനഭാല മതലബനനത്തനിനസ കനരനിടുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള സലാംബനനിചസ പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ.  കേഭായല ഡ്രെഡ്ജേസ വചേയ്യുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള ബനവപട വെകുപ്പുകേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

T മഭാറനിവവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ മതലബനന തുറമുഖലാം

351 (2923) ശതീ  .    എന  .   എ  .    വനലനിക്കുന്നസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടസ  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിനസ  തറക്കലനിടതസ

എകപഭാഴഭായനിരുനവവെന്നസ വെലകേതമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തുറമുഖത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതസ  എന്നഭായനിരുന

വവെന്നസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാറുകേഭാരന ആരഭാവണനലാം നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവെധനി എത്രയഭായനിരുന

വവെനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവെധനിക്കുളനില പ്രവെര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുനകവെഭാ

എന്നസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവവെങ്കേനിൽ  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ഇതുവെവരയലാം

നനിര്വ്വഹനിക്കഭാത്തതസ എന്തുവകേഭാണഭാവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ)  ഇവലങ്കേനില ഏവതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള

വതനലാം എത്ര രൂപയഭാണസ ഈ പ്രവൃത്തനിയവട കേരഭാര് നലകേനിയവതനലാം കേരഭാറുകേഭാരനസ

ഇതുവെവര എത്ര തുകേ നലകേനിവയനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജേനി)  ഇനനി എവന്തെങ്കേനിലുലാം പ്രവൃത്തനി വചേയഭാന ബഭാക്കനിയവണങ്കേനില അതനിനുള

തുകേ  എങ്ങവന  കേവണതവമന്നസ  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  തുറമുഖലാം  എകപഭാള  നഭാടനിനസ

സമര്പനിക്കഭാന കേഴനിയവമന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ മതലബനന തുറമുഖത്തനിനസ തറക്കലനിടതസ 8-1-2010-ല

ആയനിരുന.

(ബനി)  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  പുലനിമുട്ടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചതസ

13-1-2010 -ല ആണസ.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ മതലബനന തുറമുഖത്തനിവന്റെ വെനിവെനിധ പ്രവൃത്തനികേളുവട

കേരഭാറുകേഭാരുലാം കേഭാലഭാവെധനിയലാം തഭാവഴപറയന്ന പ്രകേഭാരമഭാണസ:



378       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനി കേഭാലഭാവെധനി കേരഭാറുകേഭാരന

1 2 3 4

1

കബക്കസ  വെഭാടര്  (വെടക്കസ,
വതക്കസ)  കഷഭാര്
വപ്രഭാടക്ഷനവെഭാള
എന്നനിവെയവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
24 മഭാസലാം
(30/10/2009-
25/10/2011)

വമ.  ചേന്ദ്രഗനിരനി
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കേമ്പനനി,
വതക്കനില  പനി.ഒ.,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ

2
വെഭാര്ഫസ,  ഓക്ഷന  ഹഭാള,
റനികകമഷന &വപ്രഭാടക്ഷന
ബണസ

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
12 മഭാസലാം(20/04/20
13-19/04/2014)

വമ.  പനി.വകേ.വകേ
കേണ്സ്ട്രേക്ഷനസസ
കേതീഴൂര്,  പറമ്പ,
അരതീകക്കഭാടസ, മലപ്പുറലാം

3
ഇകന്റെണല  കറഭാഡസ  &
പഭാര്ക്കനിലാംഗസ ഏരനിയ, കലഭാഡനിലാംഗസ
ഏരനിയ, ഡ്രെയനിന

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
6 മഭാസലാം(03/06/201
4-02/12/2014)

വെനി.പനി.  അബ്ദുളഖഭാദര്
പനി.ഡബബ.ഡനി.
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് പനി.പനി.
ഹനൗസസ,  വമഭാഗഭാന
പനി.ഒ. കേഭാസര്കഗഭാഡസ

4 ജേലവെനിതരണ
സലാംവെനിധഭാനലാം

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
6 മഭാസലാം(13/06/201
4-12/12/2014)

വെനി.പനി. അബ്ദുളഖഭാദര്,
പനി.ഡബബ.ഡനി.
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് പനി.പനി.
ഹനൗസസ,  വമഭാഗഭാന
പനി.ഒ. കേഭാസര്കഗഭാഡസ

5 കടഭായസ ലറസ കബഭാക്കസ

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
6 മഭാസലാം
(04/10/2013-
03/04/2014)

വെനി.പനി.  അബൂബക്കര്
റഹ്മത്തസ   മനസനില
വമഭാഗഭാന  പനി.ഒ.
കേഭാസര്കഗഭാഡസ

6 ടതീറസവമന്റെസ പഭാന്റെസ

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
4 മഭാസലാം
(08/01/2014-
07/05/2014)

അബ്ബഭാസസ  ബഭാകങ്കേഭാടസ,
s/o  അന്തുഞനി,
പനി.ഡബബ.ഡനി.
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,  തളങ്കേര,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ

7

അകപ്രഭാചസ  കറഭാഡസ  (I,II)
–തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട
നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല
പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
4 മഭാസലാം
(10/02/2015-
09/06/2015)

എലാം.എസസ.  അബ്ദുള
ഹക്കതീലാം,  പനി.ഡബബ.ഡനി.
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്, കേദനിയ
മനസനില,  മഭാരഭാ,
വചേങ്കേള,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ
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8 വനറസ വമന്റെനിലാംഗസ വഷഡസ
ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി  
6 മഭാസലാം  (20/11/2013-
19/05/2014)

എലാം.എലാം.  അഹമ്മേദസ,
അഷറഫസ  മനസനില,
വചേങ്കേള, കേഭാസര്കഗഭാഡസ

9 കഗറസ & കഗറസ ഹനൗസസ

ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവെധനി
6 മഭാസലാം
(04/10/2013-
03/04/2014)

വെനി.പനി.  അബ്ദുള ഖഭാദര്,
പനി.ഡബബ.ഡനി.
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് പനി.പനി.
ഹനൗസസ,  വമഭാഗഭാന
പനി.ഒ. കേഭാസര്കഗഭാഡസ

(ഡനി) നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവെധനിക്കുളളനില പ്രവെര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

(ഇ)  ഭരണഭാനുമതനിയനില  ഉളവപടനിട്ടുളള  എലഭാ  ഘടകേങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനി
ചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല തുറമുഖ ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തനിയനില.

(എഫസ) ഹഭാര്ബറനിവന്റെ അനുബന ഘടകേങ്ങളഭായ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെസ കബഭാക്കസ,
ഗനിയര് വഷഡസ, വെര്ക്കസകഷഭാപസ, കഷഭാപസ ബനിലഡനിലാംഗസ, വറസസ വഷഡസ, കേഭാന്റെതീന, ഗതീന
വബലറസ,  നഭാവെനികഗഷന  എയനിഡ്സസ  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള  ഇനനി
ഏര്പഭാടഭാകക്കണതുണസ.   RKVY  യനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനിയവട
ഭരണഭാനുമതനി തുകേ അധനികേരനിചതനിനഭാല കമല പ്രവൃത്തനികേള ഏര്പഭാടഭാക്കനിയനിടനില.
RKVY  യനില ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച  29.75  കകേഭാടനി രൂപയനില  28.85  കകേഭാടനി രൂപ
വെനിവെനിധ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവറടുത്തസ  നടത്തനിയ  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
ഏര്വപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനിയനില 1.01 കകേഭാടനി രൂപ കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ ഇനനി നലകേഭാനുണസ.

(ജേനി)  ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളള ഘടകേങ്ങളഭായ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെസ കബഭാക്കസ,
ഗനിയര് വഷഡസ, വെര്ക്കസകഷഭാപസ, കഷഭാപസ ബനിലഡനിലാംഗസ, വറസസ വഷഡസ, കേഭാന്റെതീന, ഗതീന
വബലറസ,  നഭാവെനികഗഷന  എയനിഡ്സസ,  മഭാതൃകേഭാപഠന  ഏജേനസനിയഭായ  CWPRS,
Pune  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്ത  രതീതനിയനില  കബക്കസ  വെഭാടറുകേളുവട  നതീളലാം  വെര്ദനിപനിക്കല,
കഷഭാര്  വപ്രഭാടക്ഷന  എന്നനിവെയളവപടുത്തനി  KIIFB  -യനില  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള
വപ്രഭാകപഭാസല തയഭാറഭാക്കനി വെരുന.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി അനുവെദനിച
"കേലഭാപനിറല  റനിപയര്  ആന്റെസ  വമയനിന്റെനനസസ  ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ  ഓഫസ  ഫനിഷനിലാംഗസ
ഹഭാര്ബര്”  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ
അകപ്രഭാചസ  ചേഭാനല,  മനൗത്തസ,  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  ഡ്രെഡ്ജേസ  വചേയ്തസ  ആഴലാം  കൂട്ടുന്ന
പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയസ തുറമുഖലാം നഭാടനിനസ സമര്പനിക്കുന്നതഭാണസ.
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വകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ
പ്രവൃത്തനികേള

352  (2924)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാറനിവന്റെ  കേഭാലത  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട
നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  മതലബനന
വെകുപനില  നനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതലഭാവമന്നസ
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതസ  സലാംബനനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെനിവന്റെ  പകേര്പസ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കഭാന
സമര്പനിച  വകേഭായനിലഭാണനി  ഗവെ.  വവെഭാകക്കഷണല  എചസ.എസസ.എസസ.,
വകേഭായനിലഭാണനി  ജേനി.ജേനി.എചസ.എസസ.എസസ,  വെന്മുഖലാം  ജേനി.എചസ.എസസ,  പകയഭാളനി
ജേനി.വെനി.എചസ.എസസ.എസസ.  എന്നതീ വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട കപ്രഭാജേക്ടസ വപ്രഭാകപഭാസലനികന്മേല
സസതീകേരനിച നടപടനി ഏതസ ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട
നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല ചുവെവട പറയന്ന
ഏഴസ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

ക്രമ നമ്പര് കപരസ ഭരണഭാനുമതനി  തുകേ  
(ലക്ഷത്തനില)

1 2 3

1 പൂകക്കഭാടസ-തൂവെപഭാറ-വപഭായനിലക്കഭാവെസ കറഭാഡസ 87

2 കചേമകഞരനി  പഞഭായത്തസ  വകേഭാളക്കഭാടസ-
പൂക്കഭാടസ-തൂവെപഭാടനി-വപഭായനിലക്കഭാവെസ കറഭാഡസ 21.60

3
വകേഭാളഭാവെനിപഭാലലാം  ആമ  വെളര്ത്തല  കകേനലാം-
ശ്മശഭാനലാം  കകേഭാടക്കടപ്പുറലാം  കറഭാഡനിവന്റെ
നനിലവെഭാരലാം ഉയര്തന്ന പ്രവൃത്തനി

52.00

4
മൂടഭാടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തസ  ഉണ്ണനിക്കണലാം
വെളപനില  കേണ്ണകഞരനിമുക്കസ  കറഭാഡനിവന്റെ
നനിലവെഭാരലാം ഉയര്തന്ന പ്രവൃത്തനി

15.00



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 381 

1 2 3

5 കേണ്ണനകേടവെസ അഴതീക്കല കറഭാഡസ 27 

6
തനികക്കഭാടനി  പഞഭായത്തനിവല  മുതനിരക്കല
മുക്കസ-കകേഭാടനിക്കല  ബതീചസ  കറഭാഡനിവന്റെ
നനിലവെഭാരലാം ഉയര്തന്ന പ്രവൃത്തനി

31

7
കേസലാംസസ  കറഭാഡസ  മുതല  വകേഭായനിലഭാണനി
ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബര്വെവര  ഓടയവട  നതീളലാം
കൂടല പ്രവൃത്തനി

91

കമല  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുവട
പകേര്പ്പുകേള അനുബനങ്ങളഭായനി(I-VII) *കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  വെന്മുഖലാം ഗവെണ്വമന്റെസ വവഹസ്കൂളനിനസ  166.58  ലക്ഷലാം രൂപയവട പദതനി
റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കനി  നബഭാര്ഡനിവന്റെ ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സനൗകേരല വെനികേസന
പദതനി  ടഭാകഞ  23-ല  ഉളവപടുത്തനി  നബഭാര്ഡനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണസ.   വകേഭായനിലഭാണനി  ജേനി.ജേനി.എചസ.എസസ.എസസ,  വകേഭായനിലഭാണനി  ഗവെ.
വവെഭാകക്കഷണല എചസ.എസസ.എസസ. എന്നതീ സ്കൂളുകേളുവട ആവെശലങ്ങള സലാംബനനിചസ
പ്രഭാഥമനികേ പഠനലാം തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന നടത്തനിയനിട്ടുണസ.

എന്നഭാല  പകയഭാളനി  ജേനി.വെനി.എചസ.എസസ.എസനിവന്റെ  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

ഉളനഭാടന മതലകൃഷനിക്കഭായളള പദതനികേള

353 (2925)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജേയദഭാസസ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ  ജേനിലയനിവല  കകേഭാങ്ങഭാടസ  മണ്ഡലത്തനില,  ഉളനഭാടന
മതലകൃഷനിക്കഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ  നനിലവെനില നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതസ;
വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനിക്കഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  വെകുപസ
മുകഖന സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതസ;

(സനി)  കൂടതല  പ്രകദശത്തസ  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ
എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസതീകേരനികക്കണതസ;  ഇക്കഭാരലത്തനില  നലകേനിവെരുന്ന
കസവെനങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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ഉത്തരലാം 

(എ) പഭാലക്കഭാടസ ജേനിലയനില കകേഭാങ്ങഭാടസ മണ്ഡലത്തനില ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി
കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മതല  കേര്ഷകേ  വെനികേസന  ഏജേനസനിവെഴനി
കേര്ഷകേര്ക്കുളള  പരനിശതീലനലാം,  മതല  കുളങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
നവെതീകേരണത്തനിനുമുളള സബ്സനിഡനി വെനിതരണലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.   കൂടഭാവത  ജേനകേതീയ  മതലകൃഷനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
വചേറുകുളങ്ങളനിവല  ശുദജേല  മതലകൃഷനിക്കഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ  സനൗജേനല
മതലക്കുഞ  വെനിതരണലാം,  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവെ  നടതന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ബനി)  ഉളനഭാടന  മതലക്കൃഷനി  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ
പദതനികേള  ആവെനിഷരനിചസ  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   വെനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  കൂടുതല  പ്രകദശത്തസ  ഉളനഭാടന  മതലക്കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില ജേനകേതീയ മതലക്കൃഷനി രണഭാലാംഘട പദതനി വെഴനി
ജേലകൃഷനി വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 2338 ലക്ഷലാം രൂപയവട പദതനികേളക്കസ
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.   പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഘടകേ
പദതനികേളനില നലകേനിവെരുന്ന കസവെനങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

മഭാതൃകേഭാ  ശുദജേല  മതലകൃഷനി  ഫഭാമുകേള  650  വഹക്ടര്  സലത്തസ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ  975  ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  യൂണനിറസ  കകേഭാസനിവന്റെ
50  ശതമഭാനലാം  (ഒന്നര ലക്ഷലാം രൂപ ഒരു വഹക്ടറനിനസ)  ധനസഹഭായമഭായനി കേര്ഷകേനസ
നലകുന്നതഭാണസ.

6000 വഹക്ടര് സലത്തസ ശഭാസതീയ മതലക്കൃഷനി നടതന്നതനിനസ ആവെശലമഭായ
മതലക്കുഞങ്ങവള  കേര്ഷകേര്ക്കസ  സനൗജേനലമഭായനി  നലകുന്നതനിനഭായനി  315  ലക്ഷലാം
രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ഒരു  വഹക്ടറനിനസ  7500  എണ്ണലാം മതലക്കുഞങ്ങവള
സബ്സനിഡനിയഭായനി കേര്ഷകേനസ നലകുന.

3000  വഹക്ടര് വെനിസതീര്ണ്ണമുളള പഭാടകശഖരങ്ങളനില ഒരു വനല്ലുലാം  ഒരു മതീനുലാം
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  മതലക്കുഞങ്ങവള  സനൗജേനലമഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ നലകുന്നതനിനസ 54 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഒരു വഹക്ടറനിനസ
3000 മതലവെനിത്തസ സബ്സനിഡനിയഭായനി കേര്ഷകേനസ നലകുന.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 383 

2000  വഹക്ടര്  ഏരനിയയനില  വചേമ്മേതീനകൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
വചേമ്മേതീന വെനിതകേള സനൗജേനലമഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കസ നലകുന്നതനിനഭായനി  400  ലക്ഷലാം
രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ഒരു  വഹക്ടറനിനസ  40000  എണ്ണലാം  വചേമ്മേതീന  വെനിത്തസ
കേര്ഷകേനസ സബ്സനിഡനിയഭായനി നലകുന.

മതലകൃഷനി  ഫഭാമുകേള  ഇനഷസര്  വചേയ്യുന്നതനിനസ  82  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  കൂടഭാവത  കൂടുതല പ്രകദശത്തസ  ഉളനഭാടന  മതലക്കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവത്ത  ബ്ലൂ  വറവെലബഷന
പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  2240.9  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കേല  തുകേ  വെരുന്ന  ഓരു
ജേലഭാശയങ്ങളനിവല  കൂടുകൃഷനി,  റതീസര്ക്കുകലററനി  അകേസഭാകേളചര്  സനിസലാം
(ആര്.എ.എസസ.),  വചേമ്മേതീന  കൃഷനിക്കുളള  കുളങ്ങളുവട  നവെതീകേരണലാം,  നവെതീകേരനിച
കുളങ്ങളനിവല  വചേമ്മേതീന  കൃഷനിക്കുളള  Input  cost  മസ്സല  ഫഭാമനിലാംഗസ,  വവെളളവക്കടസ
പ്രകദശങ്ങളനിവല  മതലകൃഷനി  വെനികേസനലാം,  വവെളളവക്കടസ  പ്രകദശങ്ങളനിവല
മതലകൃഷനിക്കുളള Input സബ്സനിഡനി എന്നതീ ഘടകേങ്ങള അടങ്ങനിയ വപ്രഭാകപഭാസല
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ.   അതനിനു പുറകമ 2017-
2020  വെര്ഷങ്ങളനില  സലാംസഭാനത്തസ  വവകേപഭാടസ-വപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളനില
സലാംകയഭാജേനിത വചേമ്മേതീന/മതല/വനലകൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  305.70 കകേഭാടനി
അടങ്കേല തുകേ വെരുന്ന വപ്രഭാകപഭാസലുലാം കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെനിനസ സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

മതലബനന ഉപകേരണങ്ങളുവട നനികുതനി

354  (2926)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ജേനി.എസസ.ടനി.-യവട വെരകവെഭാവട മതലബനന ഉപകേരണങ്ങളുവട നനികുതനി
ഗണലമഭായനി കൂടനിയ സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെല,  ചൂണ,  കറഭാപസ  തുടങ്ങനി  നനികുതനി  ഇലഭാതനിരുന്ന  മതലബനന
ഉപകേരണങ്ങളക്കസ ഇകപഭാള 12 ശതമഭാനലാം നനികുതനി ഏര്വപടുതകേയണഭാകയഭാ;

(സനി)  വെളളങ്ങളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഔടസ  കബഭാര്ഡസ  എഞനിനുകേള,
ആഴക്കടല  മതലബനനത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ലനകലഭാണ്  വെലകേള,  വെലുതുലാം
വചേറുതുലാം  കേണ്ണനികേളുളള  സഭാധഭാരണ  വെലകേള  എന്നനിവെയവട  നനികുതനിയനിലുണഭായ
വെര്ദനവെസ പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ; എങ്കേനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതസ  മതലബനനത്തനിനുളള  വചേലവെസ  വെര്ദനിപനിക്കുവമന്നസ
കേരുതുനകണഭാ;  എങ്കേനില  ഇതസ  മതീന  വെനില  ഉയരുന്നതനിനസ  കേഭാരണമഭാകുകമഭാവയന്നസ
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി) വെല, ചൂണ, കറഭാപസ എന്നനിവെയസ 12% നനികുതനി ഏര്വപടുതകേയണഭായനി.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം കകേഭാസല വഡവെലപസവമന്റെസ അകതഭാറനിറനിക്കസ
സമര്പനിച പ്രവൃത്തനികേള

355  (2927)   ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ  മതല
ബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പയന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  നനിനലാം  കകേഭാസല  വഡവെലപസവമന്റെസ
അകതഭാറനിറനിക്കസ സമര്പനിച രഭാമന്തെളനി പനി.എചസ.സനി.  ബനിലഡനിലാംഗസ,  കേനൗവ്വഭായനി സ്കൂസ്കൂൂള
വകേടനിടലാം,  പഭാലകക്കഭാടസ  ഫനിഷസ  ലഭാന്റെനിലാംഗസ  വസന്റെര്  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളുവട
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവെവര ആവയന്നസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

പയന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  തതീരകദശ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനസ സമര്പനിച രഭാമന്തെളനി പനി.എചസ.സനി.-ക്കസ പുതനിയ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്ന പദതനി  2017-18 -വല മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട അടനിസഭാന സനൗകേരലവലാം
മഭാനവെകശഷനി  വെനികേസനവലാം  എന്ന  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  61.00  ലക്ഷലാം
രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ.   പദതനിയവട  വടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

കേനിഫ്ബനിയവട ധനസഹഭായകത്തഭാവട കേനൗവ്വഭായനി ഗവെ.യ.പനി.  സ്കൂളനില പുതനിയ
വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസസ  ഡയറക്ടര്  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിച 249.56 ലക്ഷലാം രൂപയവട പദതനി റനികപഭാര്ടസ പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

പഭാലകക്കഭാടസ  ഫനിഷസ  ലഭാന്റെനിലാംഗസ  വസന്റെര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  82  ലക്ഷലാം
രൂപയവട  പദതനി  റനികപഭാര്ടസ  തയഭാറഭാക്കനി  KIIFB  യനില  ഉളവപടുതന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരുനവവെങ്കേനിലുലാം  ആദലഘടത്തനില  ഫനിഷസ  ഫഭാമുകേളുവട  പുനരുദഭാരണലാം,
വെനിദലഭാഭലഭാസ,  ആകരഭാഗല  അടനിസഭാന  സനൗകേരലവെനികേസനലാം,  മതലമഭാര്ക്കറസ
ആധുനനികേ  വെലക്കരണലാം  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങള  മഭാത്രലാം  ഏവറടുത്തനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല
പ്രസ്തുത പദതനി KIIFB -യനില ഉളവപടനിടനില.
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വൃത്തനിഹതീനമഭായ മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേള

356  (2928)  ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വൃത്തതീഹതീനവലാം  ശുചേനിതസ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തതുമഭായ  മതല
മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില  കപഭായനി  സഭാധനങ്ങള  വെഭാങ്ങഭാന  ജേനങ്ങള  നനിര്ബനനിതരഭാകുന്ന
സഭാഹചേരലലാം സലാംസഭാനത്തസ നനിലവെനിലുളതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേവള ശുചേനിതസപൂര്ണ്ണമഭാക്കുന്നതനിനസ എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണസ സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതസ എന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതലത്തനിവന്റെ  റതീവടയനില  വെനിപണനത്തനിനുകവെണനി  അതലഭാധുനനികേ
മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനിൽ  പ്രസ്തുത  പദതനി  എന്നകത്തക്കസ  നടപനിലഭാവലാം;  ഏവതഭാവക്ക
പഞഭായത്തസ,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണസ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ;

(ഇ) എത്ര രൂപയഭാണസ ഒരു മഭാര്ക്കറനിനസ കവെണനി വചേലവ വെരുന്നതസ; സര്ക്കഭാര്
എത്ര  രൂപ  വെതീതമഭാണസ  ഓകരഭാ  മഭാര്ക്കറനിനുലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതസ;  ഇതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുന്നതുലാം
ശുചേനിതസ  പൂര്ണ്ണമഭാക്കുന്നതുലാം  ലക്ഷലമനിടസ  മതല  വെനികേസന  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാവട  സലാംസഭാനത്തസ  34  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 4 എണ്ണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ഓകരഭാ  മതലമഭാര്ക്കറനിലുലാം  പച  മതലത്തനിനുലാം  ഉണക്ക  മതലത്തനിനുലാം
പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം  സഭാളുകേള,  മതലലാം  വൃത്തനിയഭായനി  കേഴകുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
സനിങ്കേസ,  വവെളളലാം  ഒട്ടുലാം  തവന്ന വകേടനിനനിലക്കഭാത്ത രതീതനിയനിലുളള  വഡ്രെയനിന,  മതലലാം
മുറനിക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയ  വെനിപണന  സഭാളുകേള,  കലലഹഭാള,
എന്നതീ  സനൗകേരലങ്ങള  ഓകരഭാ  മഭാര്ക്കറനിലുലാം  ആവെശലഭാനുസരണലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ.
ഇതു  കൂടഭാവത  ശുചേനിതസലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മലനിനജേല  സലാംസരണ  യൂണനിറസ
എന്നനിവെയലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണസ.   അധനികേലാം  വെരുന്ന  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാവത  സൂക്ഷനിച്ചു
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വെയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേനില  റൂലാം  സലാംവെനിധഭാനവലാം,  ശുദമഭായ  വഎസനിവന്റെ  ലഭലത
ഉറപ്പുവെരുതന്നതനിനഭായനി  ഫ്കളക്കസ  വഎസസ യൂണനിറ്റുലാം  പ്രസ്തുത മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട
ഒരു സവെനികശഷതയഭാണസ.  എലഭാ മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം വെനനിതഭാ സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കടഭായ് ലറസ സലാംവെനിധഭാനവലാം ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണസ.

(സനി&ഡനി) മതലത്തനിവന്റെ റതീവടയനില വെനിപണനത്തനിനുകവെണനി കദശതീയ മതല
വെനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട  34  ആധുനനികേ ശുചേനിതസപൂര്ണ്ണമഭായ
മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  സഭാപനിച്ചു  കേഴനിഞ.  4  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഇതുകൂടഭാവത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  53  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണസ. വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സഭാളനിനസ  10  ലക്ഷലാം  രൂപ
ക്രമത്തനില  പരമഭാവെധനി  50  സഭാളുകേള  വെവരയളള  മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കസ  500  ലക്ഷലാം
രൂപയവട  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  അതനിവന്റെ  50%  ആയ  250  ലക്ഷലാം  രൂപവെവര  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായമഭായലാം ലഭലമഭാക്കുലാം.  ബഭാക്കനി 50% തുകേ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതമഭായനി കേവണകത്തണതുണസ.  ഓകരഭാ മഭാര്ക്കറനിനുലാം കവെണനി വെരുന്ന വചേലവെസ
മഭാര്ക്കറസ  സഭാപനിക്കുന്ന  സലലാം,  മഭാര്ക്കറനില  ലഭലമഭാകുന്ന  സഭാളുകേളുവട  എണ്ണലാം,
മറ്റു  സനൗകേരലങ്ങള  എന്നനിവെ  അനുസരനിചസ  വെലതലഭാസവപടനിരനിക്കുലാം.  മഭാര്ക്കറസ
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ  കദശതീയ  മതല  വെനികേസന  കബഭാര്ഡസ  നനിഷര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവെവട വകേഭാടുക്കുന.

1. ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ   യഭാവതഭാരു  ബഭാധലതയമനിവലന്നസ  വതളനിയനിക്കുന്ന
വെസ്തുവെനിവന്റെ ഉടമസഭാവെകേഭാശ കരഖകേള.

2. അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന കരഖയനില പദതനി സലാംബനനിച്ചുളള
പഭാനനിലാംഗസ, ഡനിവവസനനിലാംഗസ, എസനികമറസ മുതലഭായവെ കൃതലമഭായലാം സമര്പനിചനിരനിക്കണലാം.

3. എസനികമറസ  നനിലവെനിവല എസസ.ഒ.ആര്.  അനുസരനിചസ  കൃതലമഭായനി  മഭാര്ക്കറസ
കററനില തയഭാറഭാക്കനിയതഭാകേണലാം.

4. പദതനിയവട  ഭഭാവെനി  നടത്തനിപ്പുലാം  പരനിപഭാലനവലാം  ഉറപ്പുവെരുതന്നതസ
സലാംബനനിച്ചുളള കൃതലമഭായ കരഖകേള ഉണഭാകേണലാം.

5. ആവെശലമഭായ  എലഭാവെനിധ  കരഖകേളുലാം  പദതനി  റനികപഭാര്ടനികനഭാവടഭാപലാം
സമര്പനിക്കണലാം.

6. പദതനി റനികപഭാര്ടസ ഗവെണ്വമന്റെസ മുകഖനയഭായനിരനിക്കണലാം സമര്പനികക്കണതസ.

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ.
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മതലവെനിത്തസ ഉല്പഭാദനലാം

357 (2929) ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫസ :

ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  മതലവെനിത്തസ  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  നനിലവെനിലുള

ഹഭാചറനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം  പുതനിയവെയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  എവന്തെലഭാലാം

നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ; വെനിവെരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വെര്ഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  മതലവെനിതകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണസ

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നവതന്നസ  വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;  പദതനിക്കുള  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം,  ഉളനഭാടന  മതലവെനികേസനത്തനില

ഉളവപടുത്തനി  നനിലവെനിലുളള  മതലവെനിത്തസ  ഫഭാമുകേളുകടയലാം  ഹഭാചറനികേളുകടയലാം

നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  800  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുണസ.   കൂടഭാവത വെര്ക്കലയനിവല ഓടയത്തസ ഓരുജേല മതലവെനിതല്പഭാദന

കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ 900 ലക്ഷലാം രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനിയലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇനൗ  വെര്ഷലാം  514  ലക്ഷലാം  മതലക്കുഞങ്ങളുലാം  170  ലക്ഷലാം

വചേമ്മേതീന/വകേഭാഞസ  വെനിതകേളുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ.

അതനിനുകവെണനി  നനിലവെനിലുളള  ഫനിഷതീഡസ  ഫഭാമുകേളുകടയലാം  ഹഭാര്ചറനികേളുകടയലാം

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 440 ലക്ഷലാം രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ മതലലാം  വെനിലപന നടതന്നവെര്വക്കതനിവര നടപടനി

358  (2930)  ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാലപഴക്കലാം  വചേന്നതുലാം  രഭാസവെസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചതുമഭായ

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ മതലലാം വെനിലപന നടതന്നവെര്വക്കതനിവര ഫനിഷറതീസസ വെകുപസ

സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



388       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

ഉത്തരലാം 

മതലങ്ങള  കകേടുകൂടഭാവതയനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മഭാരകേമഭായ  രഭാസ
പദഭാര്തങ്ങള  കചേര്ത്തസ  വെനിപണനലാം  നടതന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  തടയന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഫഷറതീസസ  വെകുപ്പുലാം,  ഫുഡ്കസഫനി  വെനിഭഭാഗവലാം  സലാംയകമഭായനി  14
ജേനിലകേളനിലുലാം  സസഭാഡസ  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ഫനിഷറതീസസ വെകുപനിവലയലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വെനിഭഭാഗത്തനികലയലാം  ഉകദലഭാഗസവര  കനഭാഡല  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയലാം
വചേയ്തനിട്ടുണസ.   പരനികശഭാധനയനില കുറക്കഭാവരന്നസ കേണഭാല ഫുഡ്കസഫനി ആക്ടസ 2006
പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.   മതലങ്ങളനില ഇത്തരത്തനിലുളള
രഭാസവെസ്തുക്കളുവട  പ്രകയഭാഗലാം  തനിരനിചറനിയന്നതനിനഭായനി  കസഭാടസ  വടസസ
നടതന്നതനിനഭായനി  CIFT  വെനികേസനിപനിവചടുക്കുന്ന കപപര് സ്ട്രേനിപസ സഭാകങ്കേതനികേ വെനിദല
വെഭാണനിജേലഭാടനിസഭാനത്തനില  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപസ
വവകേവക്കഭാളളുന്നതഭാണസ.   ശുചേനിതസമുളള  മതലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇത്തരത്തനിലുളള
അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  തടയന്നതനികന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  ഫനിഷസ
ഓക്ഷനനിലാംഗസ  മഭാര്വക്കറനിലാംഗസ  &  കേസഭാളനിറനി  മഭാകനവജ്മെന്റെസ  കേരടസ  ബനിലസ ല
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  അതസ സഭയനില അവെതരനിപനിചസ നനിയമമഭാക്കുന്നതഭാണസ.  

വവെഞഭാറമൂടനിവല മതലമഭാര്ക്കറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

359  (2931)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  വനലനഭാടസ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിലവപട വവെഞഭാറമൂടനില കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തസ അനുവെദനിച
ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില എന്തുവകേഭാണഭാണസ അതനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതസ;

(സനി)  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  തടസ്സങ്ങള  എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിവല  വനലനഭാടസ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിലവപട വവെഞഭാറമൂടനില തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന
237.04 ലക്ഷലാം രൂപ അടങ്കേല തുകേയനില ഒരു ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറസ നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  6-6-2016-ല വനലനഭാടസ ഗഭാമപഞഭായത്തനിനസ വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.
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(ബനി) വനലനഭാടസ ഗഭാമപഞഭായത്തനിനസ ടനി മഭാര്ക്കറസ വവകേമഭാറലാം വചേയ്തുവവെങ്കേനിലുലാം
നഭാളനിതുവെവര  പ്രസസ്തുത  വകേടനിടലാം  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനുളള  നടപടനി
വവകേവക്കഭാണനിടനില.

(സനി)  പദതനി  രൂപകരഖയനുസരനിച്ചുളള  എലഭാവെനിധ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാണസ  മഭാര്ക്കറസ  വകേടനിടലാം  ബനവപട  പഞഭായത്തനിനസ  വവകേമഭാറലാം
വചേയ്തനിട്ടുളളതസ.  മഭാര്ക്കറസ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുളള  മറസ
വെനിവെരങ്ങവളഭാനലാം ശദയനിലവപടനിടനില.

ഭൂതത്തഭാനവകേടസ  മളടനി സതീഷതീസസ ഇകക്കഭാ ഹഭാചറനി

360  (2932)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭൂതത്തഭാനവകേടസ  മളടനി
സതീഷതീസസ  ഇകക്കഭാ  ഹഭാചറനിയനില  എത്രമഭാത്രലാം  മകതലഭാത്പഭാദനവലാം  വെനിതരണവലാം
നടതനവണന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഭൂതത്തഭാനവകേടസ  മളടനി  സതീഷതീസസ  ഇകക്കഭാ  ഹഭാചറനി  വകേടനിടലാം,  ടഭാങ്കുകേള,
വറയനിലാംഗസ,  ബ്രൂഡസ  കസഭാക്കസ  കപഭാണ്ടുകേള  എന്നനിവെ  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ
മതലവെനിതല്പഭാദനവലാം വെനിപണനവലാം നടത്തനിവെരുന.  8-6-2016  മുതല ഇതുവെവര
881310 എണ്ണലാം മതലക്കുഞങ്ങവള ഉല്പഭാദനിപനിചസ വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണസ.

പുതനിയങ്ങഭാടനിയനില ആധുനനികേ വഎസസ പഭാന്റെസ

361  (2933)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജേഷസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  പുതനിയങ്ങഭാടനിയനില  പഴയ
ഐസസ പഭാന്റെസ മഭാറനി ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള പഭാന്റെസ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ വെനിശദമഭായ
എസനികമറസ സമര്പനിക്കഭാന  23-5-2017-വല ബഹു.  ഫനിഷറതീസസ വെകുപ്പുമനനി വെനിളനിച്ചു
കചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില  നനിര്കദ്ദേശനിചതു  പ്രകേഭാരലാം  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനില  പുതനിയങ്ങഭാടനിയനില  സനിതനി  വചേയ്യുന്ന  പഴയ  വഎസസ
പഭാന്റെസ  വകേടനിടലാം  വപഭാളനിച്ചു  നതീക്കനി  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുളള  വഎസസ  പഭാന്റെസ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലക്കസ ആവെശലമഭായ വപ്രഭാകപഭാസല തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ വെകുപനിനസ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ.
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കേടലഭാക്രമണത്തനില ഭൂമനിയലാം വെതീടുലാം നഷ്ടവപട മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
പുനരധനിവെഭാസ പഭാകക്കജേസ

362 (2934) ശതീ  .   വെനി  .   എസസ  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കേടലഭാക്രമണത്തനില  ഭൂമനിയലാം  വെതീടുലാം  നഷ്ടവപട
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  പുനരധനിവെഭാസത്തനിനഭായള  പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജേനിനസ
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനുസരനിചസ  ഇവെര്ക്കസ  ഭൂമനി  വെഭാങന്നതനിനുലാം  ഭവെനലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം എന്തു സഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുവണന്നസ വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെതീടസ  നഷ്ടവപടവെര്ക്കസ  എവന്തെലഭാലാം  സഹഭായമഭാണസ  പഭാകക്കജേനുസരനിചസ
നലകേനിയവതന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ കേടല കക്ഷഭാഭത്തനില വെതീടുലാം സലവലാം നഷ്ടവപട  248
മതലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിക്കുന്നന്നതനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി
രൂപയവട പ്രകതലകേ പഭാകക്കജേനിനസ 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിരുന.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജേനിലകേളനിവല  248  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ ഭൂമനി വെഭാങ്ങനി വെതീടസ വെയ്ക്കുന്നതനിനസ 10 ലക്ഷലാം രൂപവെതീതലാം ധനസഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനഭാണസ പദതനി ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ.

(ബനി)  കേടലഭാക്രമണത്തനില  വെതീടുലാം  സലവലാം  നഷ്ടവപട  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ പഭാര്പനിട സനൗകേരലത്തനിനഭായനി 2 മുതല 3 വസന്റെസ വെവര ഭൂമനി വെഭാങ്ങനി
വെതീടു വെയ്ക്കുന്നതനിനസ  10  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായമഭായനി നലകുന.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  4405-00-103-9  (പഭാന)  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില
അഡതീഷണല ആതവവറകസഷന മുകഖന ലഭനിച  2  കകേഭാടനി രൂപ തനിരുവെനന്തെപുരലാം,
തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം എന്നതീ ജേനിലകേളക്കസ പദതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ അനുവെദനിചനിട്ടുണസ.
ജേനിലകേളനില ഗണകഭഭാകഭാക്കവള വതരവഞടുത്തനിട്ടുണസ.  ഗണകഭഭാകഭാക്കള സസന്തെലാം
നനിലയനില  കേവണതന്ന  സലലാം  വെഭാസകയഭാഗലമഭാവണന്നസ  ഉറപ്പു  വെരുതന്നതനിനുലാം
റവെനബ വെകുപസ സലത്തനിവന്റെ വഫയര് വെഭാലബ നനിശയനിച്ചു നലകുന്ന മുറയ്ക്കുലാം മഭാത്രകമ
ഭൂമനി  വെഭാങന്നതനിനുളള  ധനസഹഭായലാം  ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ  ലഭലമഭാക്കഭാന
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കേഴനിയകേയളള.  ജേനിലകേളനില ഇതനിനുളള നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില പുകരഭാഗമനിച്ചു
വെരുന.   പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ  ബഭാക്കനി  തുകേയഭായ  23  കകേഭാടനി  രൂപ  2017-18
വെര്ഷവത്ത  2-ാം  ബഭാചസ  സപനിവമന്റെറനി  ഡനിമഭാന്റെസ  ഗഭാന്റെനില  ഉളവപടുത്തനി
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി വപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) കേടലഭാക്രമണത്തനില വെതീടുലാം സലവലാം നഷ്ടവപട മതലത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള
മഭാത്രമഭാണസ  പ്രസ്തുത  പഭാകക്കജേനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി ജേനിലകേളനില തസരനിതഗതനിയനില പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

363  (2935)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര  രൂപ
കേടഭാശസഭാസലാം അനുവെദനിച്ചൂവവെന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിവെനിധ  ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി  വെഭായ്പവയടുത്തസ  നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന
എലഭാ  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവടയലാം  ബഭാദലത  ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ  സര്ക്കഭാരനിനസ
പദതനിയകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിന്നസ  വെഭായ്പവയടുത്ത  മതല
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെഭായ്പ  സലാംബനനിച  വെനിഷയങ്ങളനില  കേമ്മേതീഷന  ഇടവപടുകമഭാ;
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേടബഭാധലതമൂലലാം  ദുരനിതത്തനിലഭാണ  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ
അടനിയന്തെര  ആശസഭാസലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  അത്തരലാം  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  മധലസതയനിലൂവടയലാം  അനുരഞ്ജനത്തനിലൂവടയലാം
നലഭായ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടതന്നതനിനുലാം  കേടക്കഭാരഭായ  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ
ആശസഭാസലാം നലകുന്നതനിനുലാം ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള ശനിപഭാര്ശ വചേയ്യുന.

(ബനി)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം മതലവഫഡസ വെഴനി
31,71,  028  രൂപ,  വഷഡബളഡസ,  നഭാഷണവവലസ്ഡസ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനലാം
കേടവമടുത്തനിട്ടുളളവെര്ക്കസ  7,43,67,949  രൂപ മറസ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളഭായ ഭവെന
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നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡസ, വെനികേലഭാലാംഗ കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവെനിടങ്ങളനില നനിനലാം വെഭായ്പ
എടുത്തവെര്ക്കസ യഥഭാക്രമലാം  21,13,923  രൂപ, 4,59,707  രൂപ എന്നനിങ്ങവന ആവകേ
8,01,12,607  രൂപ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  കേടഭാശസഭാസലാം  അനുവെദനിചസ
നലകേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി) മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള വെഭാണനിജേല ആവെശലത്തനികനഭാ ആര്ഭഭാടത്തനികനഭാ

അലഭാവത  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങല,

വപണ്മക്കളുവട വെനിവെഭാഹലാം,  ചേനികേനിതഭാ ആവെശലലാം,  കുടനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസലാം എന്നതീ

ആവെശലങ്ങളക്കസ  31-12-2007  നസ  മുനപസ  എടുത്ത  വെഭായ്പകേളക്കഭാണസ  നനിലവെനില

കേടഭാശസഭാസലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതസ.  ഇതനിനുള  അകപക്ഷകേള  30-6-2013  വെവര

സസതീകേരനിചനിരുന.  31-12-2007 എനളള കേഭാലയളവെസ ഒരു വെര്ഷലാം കൂടനി ദതീര്ഘനിപനിചസ

31-12-2008 വെവരയഭാക്കനി ടനി പദതനിയവട പ്രകയഭാജേനലാം വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുളള നടപടനി

പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

(ഡനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള,  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലനനിനലാം

31-12-2007-നസ മുനപസ വെഭാണനിജേല ആവെശലങ്ങളകക്കഭാ,  ആര്ഭഭാടത്തനികനഭാ അലഭാവത

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങല,  വപണ്മക്കളുവട

വെനിവെഭാഹലാം, ചേനികേനിതഭാ ആവെശലലാം, കുടനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസലാം എന്നതീ ആവെശലങ്ങളക്കസ

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  എടുത്ത  വെഭായ്പകേളക്കസ  കേടഭാശസഭാസലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ

കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുനണസ.  കേമ്മേതീഷവന്റെ  ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരമുളള  ലനിസസ,

സഹകേരണ വെകുപസ ഓഡനിറനിലാംഗസ  നടത്തനി സമര്പനിക്കുന്ന വപ്രഭാകപഭാസല  എന്നനിവെ

പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഫഷറതീസസ വെകുപസ  കേടഭാശസഭാസ

തുകേ  അനുവെദനിക്കുന.    കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുന്ന  ലനിസനില

ഉളവപടനിട്ടുലാം  സഹകേരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളനില  കേടഭാശസഭാസലാം

ലഭനിക്കഭാത്തതഭായനി  പരഭാതനികേള  ശദയനിലവപടതനിവനതടര്ന്നസ  ടനി  വെനിഷയത്തനില

പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ  വെകുപ്പുമനനി,  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപ്പുമനനി

എന്നനിവെരുവട സഭാന്നനിദലത്തനില 14-6-2017-ല നടന്ന കയഭാഗത്തനില ഇങ്ങവനയളള

പരഭാതനികേള  സഹകേരണ  വെകുപസ  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷനുലാം

സലാംയകമഭായനി  ജേനിലഭാ  തലത്തനില  അദഭാലതകേള  സലാംഘടനിപനിചസ  പരമഭാവെധനി

കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണസ.

ഇതനിന  പ്രകേഭാരമുളള  നടപടനി   കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷനുലാം  സഹകേരണ  വെകുപ്പുലാം

സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.
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അഷ്ടമുടനിക്കഭായലനിവല ഫനിഷനിലാംഗസ  കബഭാട്ടുകേളുവട സുഗമസഞഭാരലാം

364 (2936)  ശതീ  .    എന  .    വെനിജേയന പനിള :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേവെറ മണ്ഡലത്തനിവല നതീണകേര അഴനിമുഖലാം മുതല വതക്കുലാംഭഭാഗലാം വെവര
അഷ്ടമുടനിക്കഭായലനില  ഫനിഷനിലാംഗസ  കബഭാട്ടുകേളക്കസ  സുഗമമഭായനി  സഞരനിയഭാനഭാകേഭാത്ത
വെനിധലാം മണ്ണസ  കൂടനിക്കനിടക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രകദശത്തസ വഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ  നടത്തനി സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനസ
ആവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നതീണകേര  അഴനിമുഖലാം  മുതല  നതീണകേര  പഭാലലാം  വെവരയളള  ഭഭാഗത്തസ
കബഭാട്ടുകേളുവട  സഞഭാരത്തനിനസ  ആവെശലമഭായ  ആഴലാം  നനിലവെനില  ഉണസ.   എന്നഭാല
നതീണകേരപഭാലലാം മുതല വതക്കുലാംഭഭാഗലാം പഭാലലാം വെവരയളള ഭഭാഗത്തസ കബഭാടസ ചേഭാലനിവന്റെ
ആഴക്കുറവെസ ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  നതീണകേരപഭാലലാം  മുതല  വതക്കുലാംഭഭാഗലാം  പഭാലലാം  വെവരയളള  1.90
കേനികലഭാമതീറര് നതീളത്തനില 40 മതീറര് വെതീതനിയനില ആഴലാം കൂട്ടുന്നതനിനുളള പ്രവൃത്തനിക്കസ 2
കകേഭാടനി രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ.

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള കറഷന മുനഗണനഭാ ലനിസനില ഉളവപടുതവെഭാന നടപടനി

365 (2937) ശതീ  .    വെനി  .    എസസ  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  വെനിതരണത്തനിനുളള  മുനഗണനഭാ  ലനിസനില  പല  മതല
വത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളുലാം ഉളവപടനിടനിലഭാവയന്ന വെസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുനഗണനഭാ  ലനിസനില  എലഭാ  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവളയലാം
ഉളവപടുതന്നതനിനസ ബനവപട വെകുപനികനഭാടസ ആവെശലവപടുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ.  ഫനിഷറതീസസ  വെകുപസ  വെനിവെനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
സലാംഘടനിപനിച അദഭാലതകേളനില കറഷന വെനിതരണത്തനിനുളള മുനഗണനഭാ ലനിസനില
ഉളവപടുതന്നതനിനഭായനി  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനിലനനിന്നസ  അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ആവെശലവപടനിട്ടുണസ.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില  അലാംഗതസമുളള  എലഭാ
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേകളയലാം  ബനി.പനി.എല.  പടനികേയനിലവപടുതന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിച്ചു വെരുന.
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മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

366 (2938) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയമത്തനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വകേഭാണ്ടുവെന്നനിട്ടുള
കേരടസ  കഭദഗതനികേള  സലാംസഭാനവത്ത  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  ഗണകേരമഭാകണഭാ
എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാകരഭാ,  തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനികയഭാ ഇതു
സലാംബനനിച  അഭനിപ്രഭായലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങ്കേനില
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവണങ്കേനില
അതനികന്മേല ശകമഭായ വെനികയഭാജേനിപസ കരഖവപടുതകമഭാഎന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമത്തനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെങ്കേനിലുലാം
പുതനിയ കഭദഗതനികേള വകേഭാണ്ടുവെന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില.

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  ഏവതങ്കേനിലുലാം
കഭദഗതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വകേഭാണ്ടുവെന്നഭാല അതനില ശകമഭായ വെനികയഭാജേനിപസ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന അറനിയനിക്കുന്നതഭാണസ.

മണല ഡ്രെഡ്ജേസ വചേയ്തസ  നതീക്കലാം വചേയല

367  (2939)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറനിവല  അഴനിമുഖത്തസ  അടനിഞകൂടുന്ന
മണല  ഡ്രെഡ്ജേസ  വചേയ്തസ  നതീക്കുന്നതനിനസ  നനിലവെനില  സലാംവെനിധഭാനമുകണഭാ;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അഴനിമുഖത്തസ അവെസഭാനലാം ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ നടന്നതസ എന്നഭാവണന്നസ
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപനിനസ  സസന്തെമഭായനി
ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗനിനുള ഉപകേരണങ്ങള ഉകണഭാവയന്നസ വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  അഴനിമുഖലാം  ഡ്രെഡ്ജേസ  വചേയ്തസ
സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനസ അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  അഴനിമുഖത്തസ  അടനിഞ  കൂടുന്ന  മണ്ണസ
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഡ്രെഡ്ജേസ  വചേയ്തസ  നതീക്കലാംവചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ വെകുപസ ചേതീഫസ എഞനിനതീയര് തയഭാറഭാക്കനി നലകുന്ന എസനികമറനിനസ
ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്ന മുറയസ പ്രവൃത്തനി ഏര്പഭാടഭാക്കഭാറുണസ.

കകേരളത്തനിവല  7  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറുകേളുവട  വമയനിന്റെനനസസ  ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ
പ്രവൃത്തനിക്കസ  16-6-2012 -ല 50%  കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി
10.54  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.   ഇതനില  കേഭായലാംകുളലാം
ഫനിഷറതീസസ  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ  പ്രവൃത്തനിക്കസ  130  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഉളവപടനിരുന.  അതനുസരനിചസ ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ പ്രവൃത്തനി  ഏവറടുത്ത കേരഭാര് കേമ്പനനി
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവൃത്തനി  വചേയ്യുന്നതനില  വെതീഴ്ചവെരുത്തനിയതനിനഭാല  കശഷനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി  ടനി  കേമ്പനനിയവട  നകഷ്ടഭാത്തരവെഭാദനിതസത്തനില  ഏര്പഭാടഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  സസതീകേരനിചതനിവനതനിവര  ഇവെര്  വവഹകക്കഭാടതനിയനില  നനിനലാം  കസ
വെഭാങ്ങനിയനിരുന.   കസ  ഓര്ഡര്  വവെകക്കറസ  വചേയ്തസ  വഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ  പ്രവൃത്തനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  തുടര്  നടപടനി  വെകുപസ  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത
സലാംസഭാനവത്ത  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറുകേളുവട  കബസനിനനിലുലാം  ചേഭാനലനിലുലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില അടനിഞ കൂടുന്ന മണ്ണസ  വഡ്രെഡ്ജേസ  വചേയ്തസ  നതീക്കലാംവചേയ്യുന്നതനിനസ
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലഭാ  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറുകേളുകടയലാം  വമയനിന്റെനനസസ
വഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗനിനഭായനി  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപനിനസ  4405-00-104-37
എവന്നഭാരു  പ്രകതലകേ  ശതീര്ഷകേലാം  ഇദലാംപ്രഥമമഭായനി  അനുവെദനിക്കുകേയലാം
ആയതനികലക്കഭായനി  ഇനൗ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുതകേയലാം
വചേയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)  1-12-2012  മുതല  8-8-2013  വെവരയഭായനിരുന  ഏറവലാം  അവെസഭാനലാം
കേഭായലാംകുളലാം ഫനിഷനിലാംഗസ ഹഭാര്ബറനില ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ നടത്തനിയതസ.

(സനി)  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപനിനസ  സസന്തെമഭായനി  ജേപഭാന
നനിര്മ്മേനിതമഭായ  150  DP,  75  DP  ഇനങ്ങളനിലുളള  സഭാന്റെസ  പമ്പുണസ.  നതീണകേര
ഹഭാര്ബറനില  വെര്ഷലാം  മുഴവെന  ടനി  സഭാന്റെസ  പമ്പസ  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ  ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ
നടതന്നതസ.  മറസ  ഹഭാര്ബറുകേളനിവല  ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ  നടത്തഭാന  സസന്തെമഭായനി
ഡ്രെഡ്ജേറനില.

(ഡനി)  കേരഭാര് കേമ്പനനി വവഹകക്കഭാടതനിയനില ഫയല വചേയ്ത കസ വവെകക്കറസ
വചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ. ടനി പ്രവൃത്തനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഹഭാര്ബര്  മനൗത്തനിവല  മണ്ണസ  ഡ്രെഡ്ജേസ  വചേയ്തസ  നതീക്കനി  അഴനിമുഖലാം
സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതഭാണസ.  കൂടഭാവത  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വെകുപനിനസ
പുതുതഭായനി  അനുവെദനിച  കേലഭാപനിറല  റനിപകയഴസ  ആന്റെസ  വമയനിന്റെനനസസ  ഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ
എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില ഉളവപടുത്തനി സമയഭാസമയങ്ങളനില ഹഭാര്ബര് ഡ്രെഡ്ജേസ വചേയ്തസ
ആഴലാം  നനിലനനിര്ത്തനി  അഴനിമുഖലാം  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.



396       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

കേഭായലാംകുളലാം ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറനില അപകേടങ്ങള

368  (T2940)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറനില  തുടർചയഭായനി  അപകേടങ്ങള
സലാംഭവെനിക്കുന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഹഭാര്ബറനില  വഡ്രെഡ്ജേനിലാംഗസ  നടക്കഭാത്തതുലാം  തകേര്ന്ന  പുലനിമുടനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപകയഭാഗനിച  കേല്ലുകേള  ചേനിതറനിക്കനിടക്കുന്നതുലാം  അപകേടലാം
വെര്ദനിപനിക്കുനവവെന്നതസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഹഭാര്ബറനിവല ലലറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാത്തതസ കൂടുതല അപകേടത്തനിനു
കേഭാരണമഭാകുന്നതനിനഭാല ഇതസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  വപഭാഴനിയവട  അഴനിമുഖത്തസ  അപകേടങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണസ.
എന്നഭാല  തുടര്ചയഭായനി  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്നനില.   കേഴനിഞ  മൂന്നസ
വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില 18-7-2015, 3-7-2017 തതീയതനികേളനില അപകേടലാം നടന്നനിട്ടുണസ.
ഇതസ  മണല  തനിടയനില  തടനിയളള  അപകേടങ്ങള  അവലന്നഭാണസ  റനികപഭാര്ടസ
വചേയ്തനിട്ടുളളതസ.

(ബനി)  പുലനിമുടനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപകയഭാഗനിച കേല്ലുകേളമൂലലാം അപകേടങ്ങള
സലാംഭവെനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില.

(സനി)  വെടകക്ക  പുലനിമുടനില  വവഗഡസ  വവലറസ  പുനനഃസഭാപനിചതസ  നനിലവെനില
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ.   വതകക്ക പുലനിമുടനിവന്റെ  ടനിപനിവന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനുകശഷലാം
വവഗഡസ വവലറസ സഭാപനിക്കുന്നതഭാണസ.

കകേഭാടനിക്കുളലാം-കബക്കല തതീരകദശ മതലബനന തുറമുഖലാം

369  (2941)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  കകേഭാടനിക്കുളലാം-കബക്കല  തതീരകദശ  കമഖലയനില
മതലബനന തുറമുഖലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

T   മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഇതനിവന്റെ അകനസഷണ ഗകവെഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എസനികമറസ

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത മതലബനന തുറമുഖനനിർമ്മേഭാണത്തനിനസ ഇതുവെവര അനുമതനി

നലകേഭാത്ത വെനിഷയലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില  എത്രയലാം  കവെഗലാം  അനുമതനി  നലകുന്ന  വെനിഷയലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പരനിഗണനയനിലുണസ.

(ബനി-ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  കകേഭാടനിക്കുളലാം-കബക്കല  തതീരകദശ  കമഖലയനില

മതലബനന തുറമുഖലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിവന്റെ സഭാധലതഭാ പഠനത്തനിനുളള  67  ലക്ഷലാം

രൂപയവട എസനികമറസ പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

കേഭാഷബ കകേഭാണ്കകവെസ

370  (2942)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി

വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ കേഭാഷബ കകേഭാണ്കകവെനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

ലകേവെരനിക്കഭാനഭായ കനടങ്ങള എന്തെലഭാലാം; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാഷബ കകേഭാണ്കകവെനില ഏവതലഭാലാം രഭാജേലങ്ങളനില നനിനലാം കേശുവെണനി

ഇറക്കുമതനി വചേയ്യുന്നതനിനുള ധഭാരണ ആയനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  'കേഭാഷബ  കകേഭാണ്കകവെസ'  കതഭാടണനി

ഉല്പഭാദകേരഭായ  ആഫനിക്കന  രഭാജേലങ്ങളനിലനനിനലാം  ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാവത  കതഭാടണനി

കനരനിടസ  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുന്നതനിവന്റെ  സഭാധലത  ചേര്ച  വചേയ്യുകേയലാം  തുടര്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചു വെരനികേയമഭാണസ.

(ബനി)  കേഭാഷബ കകേഭാണ്കകവെനില ഇക്കഭാരലലാം ചേര്ച വചേയ്തനിരുവന്നങ്കേനിലുലാം അന്തെനിമ

തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.
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കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി

371 (2943) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ  .   കതഭാമസസ :

ശതീ  .   പനി  .   വജേ  .   കജേഭാസഫസ :

കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  എവന്തെലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവവെന്നസ വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേശുമഭാങ്ങ, കേശുവെണനി എന്നനിവെയനിലനനിനലാം മൂലലവെര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള

ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള  പഠനലാം  നടതന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുളള  പരനിശതീലനലാം

നല്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  വഹക്ടര്

സലത്തസ കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുന.  ഇതനില നബ ഗഭാര്ഡന

സതീമനില  2000  വഹക്ടര്  (4  ലക്ഷലാം ഗഭാഫസ)  വപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  മറ്റുലാം  തരനിശ്ശേഭായനി

കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  1000  വഹക്ടര് (2  ലക്ഷലാം

വവതകേള) 'മുറവത്തഭാരു കേശുമഭാവെസ' കുടുലാംബശതീ, വതഭാഴനിലുറപസ  പദതനി എന്നനിവെ വെഴനി

സ്കുളുകേളുകടയലാം  കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം  സലങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  1250  വഹക്ടര്  (2.5

ലക്ഷലാം  വവതകേള)  എന്നനിവെ വെനിതരണലാം വചേയ്തുവെരുന.   കകേരളത്തനില  പഭാകന്റെഷന

അടനിസഭാനത്തനില കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

എകസറസ  അടനിസഭാനത്തനില കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം  ഇതനിനകേലാം

തവന്ന  അകസഭാസനികയഷന  ഓഫസ  പഭാകന്റെഴസ  കകേരള  (എ.പനി.വകേ.)-യമഭായനി  ചേര്ച

നടത്തനിയനിട്ടുണസ.   അവെരനിലനനിനലാം  വപ്രഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  സലാംസഭാന

കൃഷനി ഏജേനസനിയമഭായനി കചേര്ന്നസ തുടര് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

സലാംസഭാന കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി ഏജേനസനി നനിലവമഭാരുക്കുന്നതനിനസ  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായവലാം  സനൗജേനലമഭായനി  കേശുമഭാവെസ  വചേടനിയലാം  അവെ  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനസ

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നലകേനിവെരുന.
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കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന അവെരുവട വെനിവെനിധ ഫഭാക്ടറനികേളനിലുലാം മറസ

തരനിശു  ഭൂമനികേളനിലുലാം  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കകേഭാര്പകറഷവന്റെ നഴറനിയനില ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന അതബല്പഭാദന കശഷനിയളള കേശുമഭാവെസ

വവതകേള സനൗജേനല നനിരക്കനില വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടസ  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി

വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. കൂടഭാവത കൃഷനി, വെനലാം, പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം,  റവെനബ  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനവപടസ  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി

വെനിപുലമഭായനി നടതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  മണ്ണൂത്തനിയനിവല  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയവട

കേതീഴനിലുളള  കേഭാഷബ  റനിസര്ചസ  കസഷനനില  കേശുമഭാങ്ങയനിലനനിനലാം  മൂലലവെര്ദനിത

ഉല്പന്നങ്ങളഭായ ജേഭാലാം,  അചഭാര്,  സനിറപസ,  കചേഭാകകറസ  തുടങ്ങനിയവെ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ.

ഇതനില തഭാലപരലമുളളവെര്ക്കസ ഇവെ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള പരനിശതീലനവലാം കേഭാഷബ

റനിസര്ചസ  കസഷനനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുനണസ.   ഇതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന

കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജേനസനി  കസഭാണ്സര്  വചേയ്യുന്നവെരുവട  വചേലവെസ

കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജേനസനി  തവന്നയഭാണസ  വെഹനിക്കുന്നതസ.   കൂടഭാവത

കേശുമഭാങ്ങയനിലനനിനലാം  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുളള  സലാംയക

സലാംരലാംഭലാം  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജേനസനിയകടയലാം  കേശുവെണനി  വെനികേസന

കകേഭാര്പകറഷകന്റെയലാം പരനിഗണനയനിലുണസ.

കേശുമഭാവെസ കൃഷനിയവട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനസ നടപടനി

372 (2944) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫസ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ  എവന്തെലഭാലാം

പദതനികേളഭാണസ ആവെനിഷരനിചസ നടപനിലഭാക്കനിയവതന്നസ വെനിവെരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കേശുമഭാവെസ കൃഷനിയവട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനസ എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ

സസതീകേരനിചതസ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ  എത്ര  ഏക്കര്  സലത്തസ  പുതുതഭായനി

കേശുമഭാവെസ കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  വഹക്ടര്

സലത്തസ വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുന.  ഇതനില നബ ഗഭാര്ഡന സതീമനില 2000

വഹക്ടര് (4 ലക്ഷലാം ഗഭാഫസ) വപഭാതുകമഖലയനിലുലാം മറ്റുലാം തരനിശ്ശേഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില

കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി 1000 വഹക്ടര് (2 ലക്ഷലാം വവതകേള) 'മുറവത്തഭാരു

കേശുമഭാവെസ'  കുടുലാംബശതീ,  വതഭാഴനിലുറപസ   പദതനി  എന്നനിവെവെഴനി  സ്കുളുകേളുകടയലാം

കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം സലങ്ങള ഉളവപടുത്തനി 1250 വഹക്ടര് (2.5 ലക്ഷലാം വവതകേള)

എന്നനിവെ വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന.  

കകേരളത്തനില  പഭാകന്റെഷന  അടനിസഭാനത്തനില  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  എകസറസ അടനിസഭാനത്തനില കേശുമഭാവെസ കൃഷനി

വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇതനിനകേലാംതവന്ന  അകസഭാസനികയഷന  ഓഫസ  പഭാകന്റെഴസസ

കകേരള  (എ.പനി.വകേ)  യമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.   അവെരനില  നനിനലാം

വപ്രഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  സലാംസഭാന  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  ഏജേനസനിയമഭായനി

കചേര്ന്നസ തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

സലാംസഭാന കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി ഏജേനസനി നനിലവമഭാരുക്കുന്നതനിനസ  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായവലാം  സനൗജേനലമഭായനി  കേശുമഭാവെസ  വചേടനിയലാം  അവെ  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനസ

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നലകേനിവെരുന.

കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന അവെരുവട വെനിവെനിധ ഫഭാക്ടറനികേളനിലുലാം മറസ

തരനിശു  ഭൂമനികേളനിലുലാം  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കകേഭാര്പകറഷവന്റെ നഴറനിയനില ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന അതബല്പഭാദന കശഷനിയളള കേശുമഭാവെസ

വവതകേള  സനൗജേനല  നനിരക്കനില  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവെരുന.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടസ  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത കൃഷനി, വെനലാം, പടനികേജേഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം, റവെനബ

എന്നതീ വെകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനവപടസ കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെനിപുലമഭായനി നടതന്ന കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലഭാണസ.
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(സനി)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  2016-17-ല

പുതുകൃഷനിക്കഭായനി  1942.285  വഹക്ടര്  സലതലാം  'മുറവത്തഭാരു  കേശുമഭാവെസ'

പദതനിക്കഭായനി   457  വഹക്ടര്  സലതലാം  ഇനസനിറബഷന  പഭാന്റെനിലാംഗനിനഭായനി  914

വഹക്ടര്  സലതലാം  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുളള  കേശുമഭാവെനിന  വവതകേള  വെനിതരണലാം

വചേയ്തനിട്ടുണസ.  വമഭാത്തലാം  3313.235  വഹക്ടര് സലത്തസ കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി വചേയ്തനിട്ടുണസ.

2017-18  ല  1000  വഹക്ടര് സലത്തസ പുതുകൃഷനി നടതന്നതനിനുലാം  1500  വഹക്ടര്

സലത്തസ കേശുമഭാവെസ കതഭാടത്തനിനഭായലാം 1000 വഹക്ടര് സലത്തസ  'മുറവത്തഭാരു കൃഷനി'

പദതനിക്കഭായലാം  വവതകേള വെനിതരണലാം വചേയ്തസ തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ. ആവകേ 3500 വഹക്ടര്

സലത്തസ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമുള  വവതകേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്തു

തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  മതലബനന ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗസ കേശുവെണനി വെലവെസഭായ

വെകുപ്പു  മനനിയവടയലാം,  വെനലാം  വെകുപ്പു  മനനിയകടയലാം  സഭാന്നനിദലത്തനില  24-5-2017

തതീയതനിയനില നടന്ന മതീറനിലാംഗനില വെചസ  300-ലധനികേലാം  ഏക്കര് സലത്തസ കേശുമഭാവെസ

കൃഷനി വചേയഭാന സമ്മേതനിചസ,  കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  അടുത്ത വെര്ഷലാം 5000 ഏക്കര്

സലത്തസ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവമന്നസ  വെനലാം  വെകുപസ

അറനിയനിചനിട്ടുണസ.

കേശുവെണനി വെലവെസഭായത്തനിനസ ആവെശലമഭായ കതഭാടണനി

373 (2945) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ :

ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായത്തനിനസ  ആവെശലമഭായ  കതഭാടണനി

കേവണതന്നതനിനസ എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വപഭാതുകമഖലയനിലുലാം സസകേഭാരലകമഖലയനിലുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന കേശുവെണനി

ഫഭാക്ടറനികേളക്കസ ആവെശലമഭായ കതഭാടണനി കകേരളത്തനില തവന്ന ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ

ലകേവക്കഭാണ നടപടനികേള എവന്തെലഭാലാം; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  വെരുലാം  കേഭാലങ്ങളനികലക്കഭാവെശലമഭായ  കേശൂവെണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിൽ
സസയലാംപരലഭാപ്തത  കനടുന്നതനികലയഭായനി  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ
എവന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണസ ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആഭലന്തെരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനു  പുറകമ
കേശുവെണനി വെലവെസഭായത്തനിനഭാവെശലമഭായ  കതഭാടണനി  വെനികദശ രഭാജേലങ്ങളനില നനിനലാം
ഇറക്കുമതനി വചേയ്യുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ.

(ബനി&സനി)കേശുവെണനി  ആഭലന്തെര  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250
വഹക്ടര് സലത്തസ  കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുന.  ഇതനില നബ
ഗഭാര്ഡന  സതീമനില  2000  വഹക്ടര്  (4  ലക്ഷലാം  ഗഭാഫസ)  വപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  മറ്റുലാം
തരനിശ്ശേഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി 1000 വഹക്ടര്
(2  ലക്ഷലാം വവതകേള) 'മുറവത്തഭാരു കേശുമഭാവെസ'  കുടുലാംബശതീ,  വതഭാഴനിലുറപസ   പദതനി
എന്നനിവെ വെഴനി  സ്കുളുകേളുകടയലാം  കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം  സലങ്ങള ഉളവപടുത്തനി  1250
വഹക്ടര് (2.5  ലക്ഷലാം വവതകേള) എന്നനിവെ വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന.  കകേരളത്തനില
പഭാകന്റെഷന  അടനിസഭാനത്തനില  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  എകസറസ അടനിസഭാനത്തനില കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം  ഇതനിനകേലാം  തവന്ന  അകസഭാസനികയഷന  ഓഫസ  പഭാകന്റെഴസസ  കകേരള
(എ.പനി.വകേ.)  യമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.   അവെരനിലനനിനലാം  വപ്രഭാകപഭാസല
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  സലാംസഭാന  കൃഷനി  ഏജേനസനിയമഭായനി  കചേര്ന്നസ  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ.

സലാംസഭാന കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി ഏജേനസനി നനിലവമഭാരുക്കുന്നതനിനസ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം  സനൗജേനലമഭായനി  കേശുമഭാവെസ  വചേടനിയലാം  അവെ  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനസ
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നലകേനിവെരുന.

കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന അവെരുവട വെനിവെനിധ ഫഭാക്ടറനികേളനിലുലാം മറസ
തരനിശു  ഭൂമനികേളനിലുലാം  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ നഴറനിയനില ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന അതബല്പഭാദന കശഷനിയളള കേശുമഭാവെസ
വവതകേള  സനൗജേനല  നനിരക്കനില  വെനിതരണലാം  വചേയ്തു  വെരുന.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടസ  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.  കൂടഭാവത കൃഷനി, വെനലാം, പടനികേജേഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം, റവെനബ
എന്നതീ വെകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനവപടസ കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെനിപുലമഭായനി നടതന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.
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വപഭാതുകമഖലയനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന കേശുവെണനി ഫഭാക്ടറനികേള

374 (2946) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുകമഖലയനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കേശുവെണനി  ഫഭാക്ടറനികേളുവട

പ്രവെര്ത്തനത്തനിനസ  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  ഈ  സര്ക്കഭാര്

ലകേവക്കഭാണനിട്ടുളളവതന്നസ വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനസ ആവെശലമുള കതഭാടണനി എങ്ങവന കേവണത്തഭാനഭാണസ

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം;

(സനി)  എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാണസ  തകദ്ദേശതീയമഭായനി  കതഭാടണനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതസ; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളുലാം തയഭാവറടുപ്പുകേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  പ്രവെര്ത്തന  മൂലധനത്തനിവന്റെ  അപരലഭാപ്തതയലാം  കതഭാടണനിയവട

ലഭലത കുറവലാംമൂലലാം അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷകന്റെയലാം

കേഭാവപകനികന്റെയലാം  ഫഭാക്ടറനികേള  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനു

കശഷലാം  നടത്തനിയ  നനിരന്തെര  ഇടവപടലുകേവള  തുടര്ന്നസ  17-8-2016  മുതല

തുറന്നസ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  പൂടനിക്കനിടന്ന  സസകേഭാരല  വെലവെസഭായ

സഭാപനങ്ങള  തുറന  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുവട

പ്രതനിനനിധനികേള,  ഫഭാക്ടറനി  ഉടമകേളുവട  പ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവെവര  പവങ്കേടുപനിചസ

കേശുവെണനി വെലവെസഭായ വെകുപസ മനനിയലാം,  മുഖലമനനിയലാം സലാംയകമഭായനി കയഭാഗങ്ങള

വെനിളനിചസ തുടര് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.  വെനികദശ രഭാജേലങ്ങളനില നനിനലാം കതഭാടണനി

ഇറക്കുമതനി  വചേയ്തസ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴനില  നലകുന്നതനിനുളള



404       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 18, 2017

നടപടനിയലാം സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.  കകേരളത്തനില ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന തകദ്ദേശതീയ കതഭാടണനി

സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനസ കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാവപകലാം നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാവത

വചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന കതഭാടണനിക്കസ വെനില നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ

ഒരു വെനില നനിര്ണ്ണയ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന. വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ

പ്രതനിവെര്ഷലാം  200  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങവളങ്കേനിലുലാം  ഉറപ്പു  വെരുതന്നതനിനുളള  നടപടനി

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി&ഡനി)കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  വഹക്ടര്

സലത്തസ  കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുന. ഇതനില നബ ഗഭാര്ഡന

സതീമനില  2000  വഹക്ടര്  (4  ലക്ഷലാം ഗഭാഫസ)  വപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  മറ്റുലാം  തരനിശ്ശേഭായനി

കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  1000  വഹക്ടര് (2  ലക്ഷലാം

വവതകേള) 'മുറവത്തഭാരു കേശുമഭാവെസ' കുടുലാംബശതീ, വതഭാഴനിലുറപസ  പദതനി എന്നനിവെ വെഴനി

സ്കുളുകേളുകടയലാം  കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം  സലങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  1250  വഹക്ടര്  (2.5

ലക്ഷലാം വവതകേള)  എന്നനിവെ വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന.  കകേരളത്തനില പഭാകന്റെഷന

അടനിസഭാനത്തനില കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

എകസറസ  അടനിസഭാനത്തനില കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം  ഇതനിനകേലാം

തവന്ന  അകസഭാസനികയഷന  ഓഫസ  പഭാകന്റെഴസ  കകേരള  (എ.പനി.വകേ)  യമഭായനി  ചേര്ച

നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാന  കേശുമഭാവെസ  കൃഷനി  ഏജേനസനി  നനിലവമഭാരുക്കുന്നതനിനസ

സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  സനൗജേനലമഭായനി  കേശുമഭാവെസ  വചേടനിയലാം  അവെ

പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനസ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നലകേനിവെരുന.

കൃഷനി, വെനലാം, പടനികേജേഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം, റവെനബ എന്നതീ വെകുപ്പുകേളുമഭായനി

ബനവപടസ  കേശുമഭാവെസ കൃഷനി വെനിപുലമഭായനി നടതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില  ഉളവപവടയള  ഭൂമനിയനില

കേശുമഭാവെനി കൃഷനി വചേയഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  2743,  2753,  2827  എന്നതീ  നമ്പര്  കചേഭാദലങ്ങളുവട

ഉത്തരങ്ങള എ ഡനിറലാംഗസ ബഭാഞനില ലഭലമഭായനിടനില.) 

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)
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9.30 Am]

II ശ്രദ്ധക്ഷണനിക്കല

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ആദദ്യതത്തെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കലനിനച കനമാടസ്പീസച നലകേനിയ ശ്രസ്പീമതനി
വസ്പീണമാ കജമാര്ജനിനച എത്തെനികചരമാന് കേഴനിയനിതല്ലെനച അറനിയനിചനിട്ടുണച. 

ശ്രസ്പീ  .   എസച  .   ശര്മ്മ   : സര്, ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല അവതരനിപനിക്കമാനമായനി ശ്രസ്പീമതനി
വസ്പീണമാ കജമാര്ജച എതന ആതററസച തചെയനിരുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  തചെയര്  അതച  പരനികശമാധനിചനിരുന.  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനിക്കല
ആതററസച തചെയ്യുന കേസ്പീഴ്വഴക്കമനില്ലെ.  

പ്രധമാന കറമാഡുകേള് ഏതറ്റെടുക്കല

ശ്രസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദച കേബസ്പീര്: സര്, വളതര പ്രധമാനതപട ഒരു വനിഷയമമാണച
മനനിയുകടയുയും  സര്ക്കമാരനിതന്റെയുയും  ശ്രദ്ധയനിലതകേമാണ്ടുവരുനതച.  ബഹുമമാനതപട
മുഖദ്യമനനി  ഇവനിതടയുള്ളതുതകേമാണച  അകദ്ദേഹയും  ഇതനില  ഇടതപടണതമനച  ഞമാന്
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയമാണച.  നമ്മുതട  സയുംസമാനത്തെച  ഒ.ഡനി.ആര്.-ലയും  എയും.ഡനി.ആര് .-
ലതമല്ലെമായും  ഉള്തപടമാന്  കയമാഗദ്യതയുള്ള  ധമാരമാളയും  ഗമാമസ്പീണ  കറമാഡുകേളുണച.  ആ
കറമാഡുകേള്  പനി.ഡബബ്ല്യൂഡനി.  ഏതറ്റെടുത്തെമാല  അതച  ഗതമാഗത  രയുംഗത്തെച  മമാത്രമല്ലെ
അടനിസമാന  സസൗകേരദ്യങ്ങള്  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേവഴനി  സയുംസമാനത്തെനിതന്റെ  സമഗമമായ
പുകരമാഗതനിക്കുതതന  സഹമായകേമമാകയും.  ഈ  കറമാഡുകേള്  ഏതറ്റെടുക്കുനതനിനച
എനമാണച തടസ്സതമനച എനനിക്കച മനസ്സനിലമാകനനില്ലെ.  നമ്മുതട ഗമാമസ്പീണ കറമാഡുകേള്
ആദദ്യയും  ഒ.ഡനി.ആര്.-ഉയും  പനിനസ്പീടച  എയും.ഡനി.ആര്.-ഉയും  ആകയും.  അതുകപമാതല  കസ്റ്റേറ്റെച
റഹകവയുമമാകയും.  ഇങ്ങതന  നനിരനരമമായനി  ഈ  കറമാഡുകേള്  തമചതപടുനതനിനച
സഹമായകേമമായ  ഒരു  സമാഹചെരദ്യമമാണുണമാകകേണതച.  നനിര്ഭമാഗദ്യവശമാല  നമ്മുതട
ബഡ്ജറ്റെനിതല  കനമാണ്  പമാന്  ഫണനിലയും  പമാന്  ഫണനിലയും  യമാതതമാരു  വര്ദ്ധനവയും
വരമാറനില്ലെ.  അതുതകേമാണ്ടുതതന  ഈ  അഭദ്യര്തനകേള്  നനിരനരമമായനി
നനിരസനിക്കതപടുകേയമാണച.  

പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  കറമാഡുകേള്ക്കച ചെനില നനിബന്ധനകേള് തകേമാണ്ടുവനനിട്ടുണച.  ആ
നനിബന്ധനകേളനില  എടച  മസ്പീറ്റെര്  വസ്പീതനി  കവണതമനതച  നനിര്ബന്ധമമാണച.  കനരതത്തെ
തനിരുവനിതമായുംകൂര്  രമാജമാവനിതന്റെ  കേമാലത്തുണമായനിരുന  കറമാഡുകേള്  ഏതറ്റെടുത്തെനിട്ടുണച.
പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  കനരനിടമാണച  ആ  കറമാഡുകേതളല്ലെമായും  പരനിപമാലനിച്ചുതകേമാണനിരനിക്കുനതച.
അതനില  പലതനിനയും  ഈ  പറയുന  കയമാഗദ്യതകേളനില്ലെ.  എനമാല  ഞമാനനിവനിതട
അവതരനിപനിക്കുന വനിഷയയും അതല്ലെ.  എല്ലെമാ കയമാഗദ്യതകേളുമുള്ള നനിരവധനി കറമാഡുകേള്
ജനില്ലെമാ    പഞമായത്തെനിനച    റകേമമാറനിതയങനിലയും    ജനില്ലെമാ    പഞമായത്തെനിതന്റെ    ഫണ്ടു
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പകയമാഗനിചച  പ്രവ വൃത്തെനികേള്  നടത്തെമാന്  കേഴനിയമാത്തെ  സമാഹചെരദ്യമുണച.  കൂടമാതത
മറ്റെച  മൂനച  കേമാരദ്യങ്ങള്  കൂടനിയുണച.  ഒനച,  പുതനിയ  ഭവനങ്ങള്  വരുനതനിതന്റെ
കദശസ്പീയ  ശരമാശരനി  പരനികശമാധനിചമാല  നമ്മുതട  സയുംസമാനത്തെമാണച  അധനികേവയും.
രണച,  സ്കൂളുകേളുയും  കകേമാകളജുകേളുമടക്കയും  നമ്മുതട  സയുംസമാനത്തെച  ധമാരമാളയും
സമാപനങ്ങളുണച.  മൂനച,  വമാഹനങ്ങളുതട എണ്ണത്തെനിതന്റെ കേമാരദ്യത്തെനിലളള വര്ദ്ധനവച.
ഇവ  കേണക്കനിതലടുത്തെമാല  കറമാഡനിനച  നലകന  ഫണനിതന്റെ  കേമാരദ്യത്തെനില  ഒരു
പുനനഃപരനികശമാധന  അടനിയനരമമായനി  നടകത്തെണതുതണനച  മനസ്സനിലമാകയും.  ഏതച
രയുംഗത്തെമാണച ആ തടസ്സതമനച മനസ്സനിലമാകനനില്ലെ.  അതുതകേമാണച പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.-ക്കച
ബഡ്ജറ്റെനില  കനമാണ്  പമാന്  ഫണനിലയും  പമാന്  ഫണനിലയും  ആനപമാതനികേമമായ
വര്ദ്ധനവണമാക്കനി  സര്വ്വഥമാ  കയമാഗദ്യമമായ  സയുംസമാനതത്തെ  നനിരവധനി  കറമാഡുകേള്
ഏതറ്റെടുക്കുനതനിനച സയുംസമാന ഗവണ്തമന്റെച മുകനമാട്ടുവരണയും.  സനി.  എചച.  മുഹമ്മദച
കകേമായ  സമാഹനിബച  മനനിയമായനിരുന  കേമാലത്തെമാണച  ഈ  രയുംഗത്തെച  ജനകേസ്പീയമമായ
ആവനിഷമാരയും  തകേമാണ്ടുവനതച.   ഒരു  എയും.എല.എ.-ക്കച  രണച  കറമാഡച.  അതച
നമ്മുതട  സയുംസമാനത്തുണമാക്കനിയമമാറ്റെയും  നമുതക്കല്ലെമാവര്ക്കുയും  അറനിയമാവനതമാണച.
എബ്രഹമായും  ലനിങതന്റെ  പ്രസനിദ്ധമമായ  ഒരു  കേക്വകടഷനണച.  "അകമരനിക്കയച  ഒരുപമാടച
കേരുത്തുള്ളതുതകേമാണ്ടുയും  സമാമ്പത്തെനികേകശഷനിയുള്ളതുതകേമാണ്ടുമല്ലെ  ഈ  കറമാഡുകേള്
വനികേസനിപനിക്കുനതച,  മറനിചച  കറമാഡുകേള്  വനികേസനിക്കുകേവഴനി  അടനിസമാന
സസൗകേരദ്യയും  വനികേസനിക്കുയും.  ഇങ്ങതന  അകമരനിക്കയ്ക്കുണമായ  കനടങ്ങതളക്കുറനിചച
അകദ്ദേഹയും  ധമാരമാളയും  ഉപനദ്യസനിചനിട്ടുണച.  നമ്മുതട  സയുംസമാനത്തെച  നനിരനരമമായ
ആവശദ്യയും  ഉയരുന  ഈ  കേമാരദ്യത്തെനിനകവണനി  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.-യുതട  ഫണച
വര്ദ്ധനിപനിക്കമാനയും  അതുവഴനി  ഒ.ഡനി.ആര്.-ഉയും  എയും.ഡനി.ആര്.-ഉയും  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.
ഏതറ്റെടുത്തെച  വനികേസനിപനിക്കമാനമുള്ള  (ഘടയുംഘടമമായനി  ഇത്ര  കറമാഡുകേള്  എന
രസ്പീതനിയനില)  പദ്ധതനിക്കച  രൂപയുംനലകേമാനയും മുഖദ്യമനനിയുയും ധനകേമാരദ്യ  വകപ്പുമനനിയുയും
അടനിയനരമമായനി  ഈ  വകപനില  ഒരു  മമാറ്റെമുണമാക്കണതമനമാണച  എനനിക്കച
അഭദ്യര്തനിക്കമാനള്ളതച.  രമാഷസ്പീയ  വദ്യതദ്യമാസകമമാ  ജനില്ലെമാ-മണ്ഡല  വദ്യതദ്യമാസകമമാ
ഇല്ലെമാതത  നനിരവധനി  എയും.എല.എ.-മമാര്  നനിരനരമമായനി  ആവശദ്യതപടുന
ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  ഇനനിയുയും  അലയുംഭമാവയും  ഉണമാകനതച  ശരനിയല്ലെ.  ഈ  സഭയനില
അങ്ങച നലകന മറുപടനി പരനികശമാധനിക്കുനവര്ക്കച ഇക്കമാരദ്യയും കബമാധദ്യമമാകനതമാണച.
അതുതകേമാണച  ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  അടനിയനര  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനച
സര്ക്കമാരനിതന്റെ  ശ്രദ്ധയനിലതപടുത്തുനതനിനകവണനിയമാണച  ഞമാന്  ഈ  ശ്രദ്ധ
ക്ഷണനിക്കല  തകേമാണ്ടുവനതച.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സഭമാനടപടനികേള് നടക്കുകമ്പമാള്  സഭമായുംഗങ്ങള് ദയവമായനി ഈ
നനിലപമാടച  സക്വസ്പീകേരനിക്കരുതച.  ഒനകേനില  സസ്പീറ്റെനില  ഇരനിക്കുകേ.  അതല്ലെങനില
പുറത്തുകപമാകകേ.  
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തപമാതുമരമാമത്തുയും രജനികസ്ട്രേഷനയും വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കകേരളത്തെനിതല കറമാഡുകേളനില പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.-യുതട കേസ്പീഴനിലള്ളതച ജനില്ലെമാ കറമാഡുകേളുയും
കസ്റ്റേറ്റെച  റഹകവകേളുമമാണച.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കദശസ്പീയപമാതകേളുതട
പരനിപമാലനവയും  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.-തയ  ഏലനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  കറമാഡുകേളനില
മഹമാഭൂരനിപക്ഷത്തെനിതന്റെയുയും  ചുമതല  തകദ്ദേശ  സക്വയയുംഭരണ  സമാപനങ്ങളുതട
(പഞമായത്തെച,  മുനനിസനിപമാലനിറ്റെനി,  കകേമാര്പകറഷന്)  റകേകേളനിലമാണച.    ഫനിഷറസ്പീസച
ഡനിപമാര്ടചതമന്റെനിതന്റെ  കേസ്പീഴനില  കറചച  കറമാഡുകേളുണച.  അതനിതന്റെ  ചുമതല  ഹമാര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച  വകപനിനമാണച.  ഇറനികഗഷന് വകപനിതന്റെ കേസ്പീഴനിലയും ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല
എകസ്റ്റേറ്റുകേള്ക്കുയും കറചച  കറമാഡുകേളുണച.   ഇങ്ങതന കറമാഡുകേള് പലതരത്തെനിലമാണച.
കേനികലമാമസ്പീറ്റെര്  വച്ചുകനമാക്കനിയമാല  ഏറ്റെവയും  കൂടുതല  കറമാഡുകേള്  കലമാക്കല
കബമാഡസ്പീസനിതന്റെ  കേസ്പീഴനിലമാണച  വരുനതച.  അവരുതട  ബഡ്ജറ്റെനില  പണമനിതല്ലെനച
എയും.എല.എ.മമാരമായതുതകേമാണച  നമുതക്കല്ലെമാവര്ക്കുമറനിയമായും.  എയും.എല.എ.  ഫണ്ടുയും
ആസനിവനികേസന  ഫണ്ടുയും  ഉപകയമാഗനിചമാണച  പഞമായത്തുകേളുതട  കേമാരദ്യങ്ങതളമാതക്ക
നടനവരുനതച.  പനിതന  തവള്ളതപമാക്ക  ദുരനിതമാശക്വമാസ  കറമാഡുകേതളനച  പറഞച
റവനബ്ല്യൂ  വകപച  അനവദനിക്കുന  കറമാഡുകേളുമുണച.  അങ്ങച  പറഞതുകപമാതല  കേക്ഷനി
വദ്യതദ്യമാസകമമാ  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വദ്യതദ്യമാസകമമാ ഇല്ലെമാതത ഇകപമാള് കകറയധനികേയും
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  മരമാമത്തെച  വകപനിതന്റെ  കേസ്പീഴനില  വനനിട്ടുണച.  മുഖദ്യമനനിയുതട
മണ്ഡലത്തെനിലനനിനവതര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കേനിടനിയനിട്ടുണച.  തപമാതുമരമാമത്തെച  വകപച
ഇതച  പരനികശമാധനിചച  ധനകേമാരദ്യ  വകപനിനച  അയചനിട്ടുണച.  അവര്  ഇതച
പരനികശമാധനിച്ചുവരനികേയമാണച.  ഇക്കമാരദ്യയും  കേദ്യമാബനിനറ്റെനിലയും  ചെര്ച  തചെയനിരുന.
മമാനദണ്ഡങ്ങളുണമാക്കണതമനച  പറഞനിരനിക്കുകേയമാണച.  തപമാതുതമാലരദ്യപ്രകേമാരയും
എല്ലെമാവരുയും  കൂടനികചര്നച  ഒരു  തസ്പീരുമമാനതമടുക്കണതമനമാണച  എതന്റെ  അഭനിപ്രമായയും.
അങ്ങച പറഞ മറ്റെച കേമാരദ്യങ്ങതളക്കുറനിചച യമാതതമാരു അഭനിപ്രമായ വദ്യതദ്യമാസവമനില്ലെ. 

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദച കേബസ്പീര്:  സര്,  ഇനനിവനിതട മുഖദ്യമനനി ഉണമായനിരുന.
അകദ്ദേഹയും  അറനികയണ  ഒരു  വനിഷയമമാണനിതച.  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
ആദദ്യവര്ഷയും കനമാണ് പമാന് ഫണ്ടുയും പമാന് ഫണ്ടുയും കൂടമാതത ഒരു തസഷദ്യല ഫണമായനി
1000  കകേമാടനി  രൂപ  ഈ  വകപനിനച  അനവദനിച്ചു. സയുംസമാനത്തുണമായമമാറ്റെയും
ഇരുഭമാഗത്തുള്ളവര്ക്കച കബമാദ്ധദ്യമുളളതമാണച. അതുതകേമാണച ഇക്കമാരദ്യയും മുഖദ്യമനനിയുതട
ശ്രദ്ധയനിലതപടുത്തുകേയുയും  കേദ്യമാബനിനറ്റെനില  എനച  തടസ്സമുതണങനിലയും  അതച
പുനനഃപരനികശമാധനിചച നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനമമാണച എനനിക്കച അഭദ്യര്തനിക്കമാനള്ളതച.
സയുംസമാന റഹകവയുതട  കയമാഗദ്യതയുള്ള കറമാഡുകേള്കപമാലമുണച.  ആ കറമാഡുകേള്
വനികേസനിപനിക്കമാതത  ഇനനി  മുകനമാട്ടുകപമാകനതനില  അര്തമനില്ലെ.  അതുതകേമാണച
ഒരു  ഫമാഗ്ഷനിപച  കപ്രമാഗമായും  കപമാതല  സയുംസമാന  ഗവണ്തമന്റെച  ഈ
സമാമ്പത്തെനികേവര്ഷയുംതതന  ഇതച  അനസൗണ്സച  തചെയ്യണയും.  അതനിനച  മനനി
കേദ്യമാബനിനറ്റെനില  എല്ലെമാ  സമ്മര്ദ്ദേവയും  തചെലത്തെണയും.  ഈ  സഭ  അങ്ങയുതട
കൂതടയുണമാകയും.  
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ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്:  സര്,  കേദ്യമാബനിനറ്റെനില  സമ്മര്ദ്ദേയും  തചെലകത്തെണ
കേമാരദ്യമനില്ലെ.  ആവശദ്യമമായ  മര്ദ്ദേയും  അവനിതടയുണച.  ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  ആര്ക്കുയും
എതനിര്പനില്ലെ.  കേഴനിഞ  ഗവണ്തമന്റെച  അനവദനിചതച  ശരനിയമാണച.  പകക്ഷ
അച്ചുതമാനന്ദന്  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേമാലത്തെച  ഇതനിലയും  വലനിയ  തുകേയമാണച
അനവദനിചതച.  ആ ഭരണത്തെനിതന്റെ അവസമാനകേമാലത്തെച  2010-ലമാണച അനവദനിചതച.
അതനില  കൂടുതലയും  തചെലവഴനിചതച  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേമാലത്തെമാണച.
അതനിനപുറകമ യു.ഡനി.എഫച. ഗവണ്തമനയും അനവദനിച്ചു. അനച ധനകേമാരദ്യ വകപമാണച
തുകേ  പ്രഖദ്യമാപനിക്കുനതച,  മരമാമത്തെച  വകപല്ലെ.  അതമായതച  ഒറ്റെത്തെവണ
നനിര്മ്മമാണമമാണനിതച.  ഇക്കമാരദ്യയും  എല്ലെമാവരുയും  ആവശദ്യതപടുനണച.  നടക്കമാന്
സമാധദ്യതയുണച.  അങ്ങയുതട  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനിക്കലകൂടനി  വനതുതകേമാണച  ഇക്കമാരദ്യയും
ബഹുമമാനതപട  മുഖദ്യമനനികയമാടുയും  ധനകേമാരദ്യ  വകപ്പുമനനികയമാടുയും  സയുംസമാരനിചച
തസ്പീര്ചയമായുയും  ഒരു  നനിലപമാടനികലയച  നസ്പീങ്ങമാന്  കേഴനിയുതമനമാണച  എനനിക്കച
കതമാനനതച.  

(അദ്ധദ്യക്ഷ കവദനിയനില പമാനല ഒഫച തചെയര്മമാന് ശ്രസ്പീ. എ. പനി. അനനില കമമാര്)

III സബ്മനിഷന്

(1) കടനിതവള്ള ക്ഷമാമയും

ശ്രസ്പീ  .    എയും  .     സക്വരമാജച:  സര്,  കകേരളത്തെനില  ലഭനിച്ചുതകേമാണനിരനിക്കുന  മഴയുതട
അളവനിതന സയുംബന്ധനിച്ചുയും വരള്ചയുതട  രൂക്ഷതതയക്കുറനിച്ചുതമമാതക്ക നമ്മള് ചെര്ച
തചെയ്തുതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതതല്ലെമായും സൂചെനിപനിക്കുനതച,  പരമ പ്രമാധമാനദ്യകത്തെമാടു
കൂടനി കടനിതവള്ളക്ഷമാമയും പരനിഹരനിക്കുനതനിനള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങതള കേമാണണതമനയും
അതച നടപമാക്കണതമനമമാണച.  എനമാല വളതര നനിര്ഭമാഗദ്യകേരമമായ അനമാസയുയും
തകേടുകേമാരദ്യസതയുയും  പലകപമാഴയും  വനിവനിധ  വകപച  ഉകദദ്യമാഗസരുതട  ഭമാഗത്തു
നനിനണമാകനതവനയും  അതച  സമയബന്ധനിതമമായനി  പൂര്ത്തെനിയമാകക്കണ  പല
പദ്ധതനികേതളയുയും ഗുരുതരമമായനി ബമാധനിക്കുനതവനമുള്ള ഒരു യമാഥമാര്തദ്യയും നമ്മുതട
മുനനിലണച.  കകേരളത്തെനിതല കടനിതവള്ളക്ഷമാമയും പരനിഹരനിക്കുനതനിനള്ള ഫലപ്രദമമായ
നടപടനികേള്ക്കമാണച ജലവനിഭവ വകപ്പുയും മനനിയുയും കനതൃതക്വയും നലകനതച. പലകപമാഴയും
പല  കേമാരദ്യങ്ങളനിലയും  മനനി  വളതര  തമാലരദ്യകത്തെമാടുകൂടനി  പ്രശ്ന  പരനിഹമാരത്തെനിനമായനി
ഇടതപടമാറുണച.  ഞമാന്  അതതല്ലെമായും  നന്ദനികയമാതട  ഓര്മ്മനിക്കുകേയമാണച.  രണച
കേമാരദ്യങ്ങള്  ഇസൗ  സബ്മനിഷനനിലൂതട  ശ്രദ്ധയനിലതപടുത്തെമാന്  ഞമാന്
ആഗഹനിക്കുകേയമാണച.  

ഒനച, തൃപ്പൂണനിത്തുറയനിതലയുയും പരനിസര പ്രകദശങ്ങളനിതലയുയും കടനിതവള്ളക്ഷമാമയും
പരനിഹരനിക്കുന  പ്രവൃത്തെനിതയക്കുറനിച്ചുളളതമാണച.  'ചൂണനി  പദ്ധതനി'യനിലനനിനയും
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തൃപ്പൂണനിത്തുറയനികലയ്ക്കുള്ള  ജലവനിതരണതത്തെ  ആശ്രയനിചമാണച  അവനിടതത്തെ
കടനിതവള്ളക്ഷമാമവയും  അതനിതന്റെ  പരനിഹമാരമമാര്ഗ്ഗങ്ങളുതമമാതക്ക  നനിലതകേമാള്ളുനതച.
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പച  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനിലയും  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലയും  തപരനിയമാറനിതല
ജലയും കേനിടനിതക്കമാണനിരുനതമാണച.  'ചൂണനി പദ്ധതനി'  വനകപമാള്  ആവശദ്യമാനസരണയും
ജലയും  ലഭനിക്കുതമനപറഞമാണച  അതച  ഒഴനിവമാക്കനിയതച.  'ചൂണനി  പദ്ധതനി'യനിതല
ജലനനിരപച  കറയമാന്  തുടങ്ങനിയകതമാതട  തമാലമാലനികേ  തടയണ നനിര്മ്മനിചച  പമ്പനിയുംഗച
നടത്തെനി.  അവനിടതത്തെ പമാലത്തെനിനച ബലക്ഷയയും വരുതമന കേമാരണത്തെമാല ജനങ്ങള്
തമാലമാലനികേ  തടയണ  സമാപനിക്കമാന്  ഇകപമാള്  സമ്മതനിക്കുനനില്ലെ.  വനിവനിധ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുതടയുയും  ജനില്ലെമാ  ഭരണകൂടത്തെനിതന്റെയുതമമാതക്ക  സഹമായകത്തെമാതട
കേഴനിഞവര്ഷയും  അവസമാനതത്തെ  തടയണ  നനിര്മ്മനിച്ചു.  സനിരയും  തടയണ
നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനകവണനി  8  കകേമാടനി  രൂപ  നസ്പീക്കനിവച്ചുതകേമാണ്ടുള്ള  പദ്ധതനി
വരനികേയമാണച.  സനിരയും തടയണ വരുതമനള്ളതുതകേമാണച തമാലമാലനികേ തടയണയുതട
ആവശദ്യമനിതല്ലെനമാണച ജനങ്ങളുതട എതനിര്പച മറനികേടക്കമാന് അനച പറഞനിരുനതച.
ആദദ്യഘടത്തെനില  സനിരയും  തടയണ  നനിര്മ്മനിക്കുനതച  സയുംബന്ധനിചച  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റെനിയുയും  ഇറനികഗഷന്  വകപ്പുയും  തമ്മനിലള്ള  തര്ക്കതത്തെത്തുടര്നച  കകറ
കേമാലതമാമസമുണമായനി.  ആദദ്യയും  ഒരു  കൂടരുയും  പനിനസ്പീടച  മതറ്റെമാരു  കൂടരുയും  ഡനിറസന്
തയ്യമാറമാക്കനി.  ഇതനില  ഏതച  ഡനിറസന്  കവണതമനതച  സയുംബന്ധനിചച
ആശയക്കുഴപമമായനിരുന.  അവസമാനയും  മനനി  ഇടതപട്ടുതകേമാണച  ഇറനികഗഷന്
വകപച  പണനി  നടത്തുതമനയും  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റെനി  പണയും  നലകതമനമുളള
തസ്പീരുമമാനത്തെനിതലത്തെനി.  കേഴനിഞ ഏപ്രനില മമാസയും  19-ാം തസ്പീയതനിയമാണച തടന്ഡര്
ക്ഷണനിചതച.  തടന്ഡര്  അവമാര്ഡച  തചെയ  കശഷമമാണച  മുന്പരനിചെയമനില്ലെമാത്തെതു
തകേമാണച ആ കേരമാറുകേമാരതന ഏലനിക്കമാനമാവനിതല്ലെനച പറയുനതച.  എനമാല തടന്ഡര്
കനമാടസ്പീസച  നലകേനിയ സമയത്തെച  അതനില മുന്പരനിചെയയും  കവണതമന ഒരു കകമാസച
വചനിരുനനില്ലെ.  എവനിതടനനിനമാണച  ഇസൗ  മുന്പരനിചെയയും  വനതതനറനിയനില്ലെ.
അങ്ങതനയമാതണങനില  അടുത്തെ  പണനിക്കച  റസ്പീ-തടന്ഡര്  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനികക്കണതകല്ലെ?  ഇകപമാള് റസ്പീ-തടന്ഡര് നടപടനികേളനികലയച  കേടനതവനമാണച
അറനിയുനതച;  ഇകനയച  നമാലമമാസയും  തനികേയുകേയമാണച.  ചെനിലതരമാതക്ക  എകനമാടച
പറയുനതച ഇതച തറകക്കമാര്ഡച കവഗമമാതണനമാണച.  എനനിക്കച അതച ഉള്തക്കമാള്ളമാന്
കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  കടനിതവള്ളമമാണച  വനിഷയയും;  ജനങ്ങളുതട  കടനിതവള്ളയും  വചച
കേളനിക്കരുതതനച ബന്ധതപട വകപനിതല കമധമാവനികേകളമാടച കേര്ശനമമായനി പറയമാനള്ള
ആര്ജവയും  നമ്മുതട  ഗവണ്തമന്റെച  കേമാണനികക്കണതമായനിട്ടുണച.  അതല്ലെങനില
ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  നടപടനികേളനിതലല്ലെമായും  ദയമാരഹനിതമമായ  പ്രതനികേരണയും  ജനങ്ങളുതട
ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകയും.  ജനപ്രതനിനനിധനി  എന  നനിലയനില  അതനിനച  കനതൃതക്വയും
തകേമാടുക്കമാന്  ഞമാന്  നനിര്ബന്ധനിതനമാകകേയുയും  തചെയ്യുയും.  ഞമാന്  ഇക്കമാരദ്യത്തെനികലയച
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കൂടുതല  കേടക്കുനനില്ലെ.  'ചൂണനി  പദ്ധതനി'യനില  സനിരയും  തടയണ നനിര്മ്മനിക്കുനതനിന
കവണനിയുള്ള  തടന്ഡര്  നടപടനികേളുയും  മറ്റുകേമാരദ്യങ്ങളുയും  കവഗത്തെനിലമാക്കനി  പ്രവൃത്തെനി
ആരയുംഭനിക്കുനതനിനച  യുദ്ധകേമാലമാടനിസമാനത്തെനില  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണയും.  ഒരു
ജനതയുതട കടനിതവള്ളയും മുടനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  അവരുതട വനികേമാരയും ഇതനിലക്കുറഞ
ഭമാഷയനില ഇസൗ സഭയനില അവതരനിപനിക്കമാന് എനനിക്കച സമാധനിക്കനില്ലെ. 

രണമാമതത്തെ  വനിഷയയും,  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനിതല  കടനിതവള്ളക്ഷമാമത്തെനിനച  ഒരു
അളവവതര  പരനിഹമാരയും  കേമാണമാന്  നനിലവനിലള്ള  കേമാലപഴക്കയും  തചെന  റപപച
റലന് മമാറ്റെനി  'ചൂണനി പദ്ധതനി'യനില നനിനയും രമാമമയുംഗലയും 5300 മസ്പീറ്റെര് വതര 900mm
റപപച  സമാപനിക്കുനതനിനച  എല്ലെമാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുയും  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിചച  കറമാഡച
മുറനിക്കുനതനിനളള തസ്പീരുമമാനമമായകപമാള് ജനങ്ങള് എതനിര്ക്കുന അവസയുണമായനി.
ബഹുമമാനദ്യനമായ കനത്തുനമാടച എയും.എല.എ.യുയും ഞമാനയും പനിറവയും എയും.എല.എ.-യുയും
കനരനിട്ടുകപമായനി  അവനിതട  ഒരു കയമാഗയും  വനിളനിചച  ആളുകേതള  സമമാധമാനനിപനിചച  എല്ലെമാ
പമാര്ടനികേളുയും കചെര്നച ജനങ്ങളുതട സമ്മതയും വമാങ്ങനി റപപനിടുന പണനി തുടങ്ങനി. മൂനച
റസ്പീചമായനിടമാണച  റപപനിടമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചതച.  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  ഒരു  നനിശനിത  തുകേ,
ഏതമാണച  നമാകലകേമാലകക്കമാടനി  രൂപ  തകേടനിവയണതമന  പറഞ.  ആ  പണയും
തകേടനിവചച നനിയമമാനസൃതയും റപപനിടുന കജമാലനി ആരയുംഭനിച്ചു.  ഇകപമാള് മൂനച റസ്പീചനില
രണച  റസ്പീചച  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിച്ചു.   ഇനനി  ഒരു  റസ്പീചമാണച  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കമാനള്ളതച.
എനവചമാല   3500  മസ്പീറ്റെര്  റപപനിട്ടു  കേഴനിഞ.   ബമാക്കനിയുള്ള  1800  മസ്പീറ്റെര്
മമാത്രകമ  ഇനനി  റപപനിടമാനള.  ഇസൗ  പണനി  സുഗമമമായനി  നസ്പീങ്ങുനതനിനനിടയനില
അടനിയനരമമായനി  പണനി  നനിര്ത്തെനിവയണതമനപറഞച  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  കനമാടസ്പീസച
നലകേനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതനില  1,08,00,000  രൂപ  കൂടുതലമായനി
അടയണതമനമാണച  പറഞനിട്ടുള്ളതച.  എന്തുതകേമാണമാണച  ഇങ്ങതന  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശയും
വനതതനച  ജനപ്രതനിനനിധനികേളമായ  ഞങ്ങള്ക്കച  മനസ്സനിലമായനിടനില്ലെ.  ബന്ധതപട
വകപനിനയും വമാടര് അകതമാറനിറ്റെനിക്കുയും മനസ്സനിലമായനിടനില്ലെ.  കറമാഡച 1.5 മസ്പീറ്റെര് വസ്പീതനിയനില
മുറനിക്കുനതനിനള്ള പണമമാണച ആദദ്യയും അടചതച.  കൂടുതല തുകേ ആവശദ്യതപടമാനമായനി
എനച  ശമാസസ്പീയ  പരനികശമാധനയമാണച  നടത്തെനിയതച?   കജമായനിന്റെച  ഇന്തസക്ഷന്
നടത്തെമാമമായനിരുന. അതതമാനയും തചെയനിടനില്ലെ. 

മനി  .   തചെയര്മമാന്:    ശ്രസ്പീ. എയും. സക്വരമാജച...  6 മനിനനിറ്റെമായനി.  

ശ്രസ്പീ  .    എയും  .    സക്വരമാജച:  സര്,  ഞമാന്  അവസമാനനിപനിക്കമായും.  കടനിതവള്ള
പ്രശ്നമമായതുതകേമാണമാണച.  ചുരുക്കനിപറഞമാല  അകഞകേമാല  കേനി.മസ്പീ.  ദൂരയും
റപപനികടണ സമാനത്തെച മൂനര കേനി.മസ്പീ.  റപപനിടകശഷയും ബമാക്കനി പണനി നനിര്ത്തെനി
വചനിരനിക്കുകേയമാണച. ഒരു കകേമാടനിയനിലധനികേയും രൂപ തകേടനിവയണതമനച പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.
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പറയുന.  ബന്ധതപട  വകപ്പുകദദ്യമാഗസര്  കചെര്നച  ഇതനിതനമാരു  തസ്പീരുമമാന
തമടുക്കണയും.  അനനിശനിതമമായനി  പണനി  തപന്റെനിയുംഗച  ഇടമാന്  പമാടുകണമാ;  എന്തു
തകേമാണമാണച  തുടക്കത്തെനില  പറഞ  തുകേ  ഒരു  ഘടയും  കേഴനിഞച  കൂടനിപറയുനതച;
എനമാണച  ഇതനിതന്റെ  അടനിസമാനയും?  ഞമാന്  വസ്പീണ്ടുയും  എതന്റെ  എല്ലെമാ  വനികേമാരവയും
ഇസൗ സഭയനില പ്രകേടനിപനിക്കുന.  കടനിതവള്ളയുംതകേമാണച കേളനിക്കരുതച.  ഉകദദ്യമാഗസതര
നനിലയ്ക്കുനനിര്ത്തെനി  യുദ്ധകേമാലമാടനിസമാനത്തെനില  പദ്ധതനി  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കമാന്
ആവശദ്യമമായ നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനമാണച ഇസൗ സബ്മനിഷതന്റെ ഭമാഗമമായനി
എനനിക്കച പറയമാനള്ളതച.

ജലവനിഭവ  വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    മമാതത്യു  ടനി  .    കതമാമസച):  സര്,  ബഹുമമാനതപട
അയുംഗയും  അകദ്ദേഹത്തെനിതന്റെ  മണ്ഡലത്തെനിതല  രൂക്ഷമമായ  കടനിതവള്ള  പ്രശ്നതത്തെ
സയുംബന്ധനിചമാണച  സൂചെനിപനിചതച.  അതമാതച  ഘടങ്ങളനില  ബഹുമമാനതപട  അയുംഗയും
മനനി  എന  നനിലയനില  എതന  ബന്ധതപടകപമാതഴമാതക്ക  ഇക്കമാരദ്യത്തെനില
ആവശദ്യമമായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകേനി  ഒമാകരമാ  പ്രശ്നവയും  അതനിജസ്പീവനിക്കമാനള്ള
നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച.  എനമാലയും  ചെനില  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇനനിയുയും
അവകശഷനിക്കുനതണനമാണച  അകദ്ദേഹയും  ചൂണനിക്കമാണനിചതച.  തൃപ്പൂണനിത്തുറ
മുനനിസനിപമാലനിറ്റെനിക്കുയും  സമസ്പീപ  പഞമായത്തുകേള്ക്കുമുള്ള  കടനിതവള്ള  പദ്ധതനികേളുതട
ജലകസമാതസ്സച  മൂവമാറ്റുപുഴ  ആറമാണച.  അവനിതട  'ചൂണനി  പദ്ധതനി'ക്കുകവണനി
രമാമമയുംഗലത്തെച സനിരമമായ തടയണ നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനമായനി  എന്.ആര്.ഡനി.ഡബബ്ല്യൂ.പനി.-ല
ഉള്തപടുത്തെനി  11  കകേമാടനി  രൂപയുതട  ഭരണമാനമതനി  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റെനി
നലകേനിയനിട്ടുണച.  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റെനി  തടയണ  നനിര്മ്മനിക്കുനതനികനക്കമാള്
തമചതപടതമായനിരനിക്കുയും  ജലകസചെന  വകപച  തചെയ്യുനതതനച  ബഹുമമാനതപട
എയും.എല.എ.യുയും  ഞമാനയും  കൂടനി  ആകലമാചെനിചച  ജലകസചെന  വകപനിതന  ആ
നനിര്മ്മമാണയും  ഏലനിച്ചു.  ജലകസചെന  വകപച  തടന്ഡര്   തചെയ  സമയത്തെച  പ്രസ്പീ-
കേക്വമാളനിറഫ തചെയനില്ലെ എനതമാണച  പ്രശ്നയും.  കനമാടസ്പീസച  ഇന്റവറ്റെനിയുംഗച  തടന്ഡറനില
പറഞനിരുന  നനിബന്ധനകേള്  പമാലനിക്കുന  രൂപത്തെനില  പ്രസ്പീ-കേക്വമാളനിറഫ
തചെയ്യമാത്തെതുകേമാരണയും എല-1-നച കേരമാര് ഉറപനിക്കമാന് കേഴനിയമാത്തെ അവസയുണമായനി.
അതുതകേമാണമാണച  അതച  റസ്പീ-തടന്ഡര്  തചെയതച.  റസ്പീ-തടന്ഡര്   വനിജയകേരമമായമാല
അവതര ഏലനിചച പണനി കവഗത്തെനിലമാക്കമാന് നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കുയും.  അതനിനനിടയനില
വനനിരനിക്കുന  പ്രശ്നയും,  എന്.ആര്.ഡനി.ഡബത്യു.പനി.  ഏതറ്റെടുത്തെനിടനില്ലെമാത്തെ  ഒരു
പ്രവൃത്തെനിയുയും ഇനനി ഏതറ്റെടുക്കതണനയും 25 ശതമമാനതമങനിലയും പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കമാത്തെതച
മുകനമാട്ടുതകേമാണ്ടുകപമാകേതണനമുള്ള   കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശയും  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെനില
നനിനച  ലഭനിചനിട്ടുണച.  ഇതച  കകേരളത്തെനിതല  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേതള  കദമാഷകേരമമായനി
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ബമാധനിചനിരനിക്കുകേയമാണച. നടനതകേമാണനിരനിക്കുന 144 പദ്ധതനികേള്  തടസ്സതപടുകേയമാണച.
ആ  പദ്ധതനികേള്  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കമാന്  ഏതമാണച  1500  കകേമാടനി  രൂപകയമാളയും
ആവശദ്യമമാണച.  അതതല്ലെമായും  നനിര്ത്തെനിവയമാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെച  ആവശദ്യ
തപടനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഞമാന് കകേന്ദ്ര മനനിതയ കനരനിലക്കണ്ടു.  പ്രധമാനമനനി കകേരളയും
സന്ദര്ശനിചകപമാള്  ബഹുമമാനതപട  മുഖദ്യമനനി  തകേമാടുത്തെ  നനികവദനത്തെനില
പ്രധമാനമമായനി  പറഞനിട്ടുള്ളതച,  എന്.ആര്.ഡനി.ഡബബ്ല്യൂ.പനി.യനിലള്ള പദ്ധതനികേളുമമായനി
മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന് ഒരു പ്രകതദ്യകേ പമാകക്കജമായനി കകേന്ദ്രസഹമായയും കവണതമനതമാണച.
'ചൂണനി  പദ്ധതനി'യനിതല  തടയണയുയും  അതനില  വരുനതമാണച.  കകേന്ദ്രത്തെനിലനനിനച
പണയും  ലഭനിക്കമാന്  തടസ്സമുതണനതനിതന്റെ  കപരനില  'ചൂണനി'യനിതല  തടയണ
നനിര്ത്തെനിവയനില്ലെ.  ഉപധനമാഭദ്യര്തനവഴനി  പണയും  കേതണത്തെനി  പദ്ധതനി
നടപനിലമാക്കമാനമാണച  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച.  ഇകപമാള്  വനിളനിചനിരനിക്കുന  റസ്പീ-തടന്ഡര്
വനിജയകേരമമായനി മുകനമാട്ടുതകേമാണ്ടുകപമാകേമാന് കേഴനിയുതമനമാണച പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതച.  

5300 മസ്പീറ്റെറനില  600mm  പഴയ  എ.സനി.  റപപച  മമാറ്റെനി  900  mm
റപപനിടുനതച  സയുംബന്ധനിചച  അകദ്ദേഹയും പറഞ വസ്തുതകേതളമാനയും ഞമാന് ഇവനിതട
ആവര്ത്തെനിക്കുനനില്ലെ.  26-7-2017-ല  മൂവമാറ്റുപുഴ  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  എകനികേബ്ല്യൂടസ്പീവച
എഞനിനസ്പീയര്  പണനികേള്  നനിര്ത്തെനിവയണതമനച  പറഞച  കേത്തെച  നലകേനിയനിരുന.
കനരതത്തെ  പറഞ  അധനികേത്തുകേ  മുഴവന്  അടചതമാണച.  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.
തയ്യമാറമാക്കുന  എസ്റ്റേനികമറ്റെച  അധനികേരനിച്ചുകപമാകനതവന  പരമാതനി  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റെനിക്കുണച.   പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  യനിലനനിനച   തുകേ  ലഭനിക്കമാന്കവണനി  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റെനി ഉകദദ്യമാഗസര് തയ്യമാറമാക്കുന എസ്റ്റേനികമറ്റെച അധനികേരനിക്കുനതവന പരമാതനി
പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി. ഉകദദ്യമാഗസര്ക്കുമുണച. ഇത്തെരയും പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കമാന്  ഞമാനയും
ബഹുമമാനതപട  തപമാതുമരമാമത്തെച  വകപ്പുമനനിയുയും  രണ്ടുമൂന  പ്രമാവശദ്യയും  ചെര്ച
തചെയനിട്ടുണച.  നനിശയനിചനിരുനതനികനക്കമാള് കൂടുതല വസ്പീതനിയനില കഴനിതയടുത്തെതുമൂലയും
പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.-ക്കച അധനികേ നഷ്ടമുണമായനി എനമാണച അവര് കേതണത്തെനിയനിട്ടുള്ളതച.
അതനിതന്റെ  പശമാത്തെലത്തെനില  എതന്റെകൂടനി  നനിര്കദ്ദേശമനസരനിചച  ബഹുമമാനതപട
തപമാതുമരമാമത്തെച  വകപ്പുമനനി  അയുംഗസ്പീകേരനിക്കുന  തപമാതു  നനിര്കദ്ദേശത്തെനിതന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  ഉകദദ്യമാഗസരുയും  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റെനി
ഉകദദ്യമാഗസരുയും കജമായനിന്റെച  ഇന്തസക്ഷന് നടത്തുകേയുയും  1:5  മുതല  1:7  വതരയുള്ള
വസ്പീതനിയനില  പരനിമനിതതപടുത്തെനിയമാണച  കറമാഡച  കഴനിചനിട്ടുള്ളതതനയും  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.
അങ്ങതനയമാണച  പുനര്നനിര്മ്മനിചനിട്ടുള്ളതതനയും  1-8-2017-ല  നടത്തെനിയ  കജമായനിന്റെച
ഇന്തസക്ഷനനില  കബമാദ്ധദ്യതപടനിട്ടുണച.  അതുതകേമാണച  പണയും  അടയ്കക്കണതനി
തല്ലെനള്ളതനില  ഞങ്ങളുയും  ഉകദദ്യമാഗസരുയും  തമ്മനില  തര്ക്കനികക്കണ   കേമാരദ്യമനില്ലെ.
അതനിലനിടതപടച  ആ  പ്രശ്നയും  പരനിഹരനിചച  റപപച  പൂര്ണ്ണമമായനി  മമാറ്റെനിയനിടമാനള്ള
നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച.  



412 കകേരള നനിയമസഭ ഓഗസ്റ്റേച 18, 2017

(2) കറമാഡച പുനര്നനിര്മ്മമാണവയും കടമാള് പനിരനിവച നനിര്ത്തെലമാക്കലയും

ശ്രസ്പീ  .   മുഹമ്മദച മുഹസനിന് പനി  . :  സര്, എതന്റെ മണ്ഡലത്തെനിലൂതട കേടനകപമാകന
പ്രധമാനതപട സയുംസമാന പമാതയമാണച തഷമാര്ണ്ണൂര്-തപരനിനലമണ്ണ സയുംസമാന പമാത.
ഈ  പമാതയനില  2013-ല  9.6  കകേമാടനി  രൂപ  തചെലവഴനിച്ചുതകേമാണച  കറമാഡച  പണനി
പൂര്ത്തെനിയമാക്കനിയതമാണച.  പതക്ഷ  കേഴനിഞ  ഒനരണ്ടു  വര്ഷമമായനി  കറമാ ഡച
പൂര്ണ്ണമമായുയും തകേ ര്ന അവസയനിലമാണച.  ഇകപമാള് കറമാഡനില വലനിയ ഗര്ത്തെങ്ങള്
രൂപതപടനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഓകരമാ  ദനിവസവയും  അപകേടങ്ങള്  നടക്കുകേയമാണച.
മൂനനമാലച  അപകേടമരണങ്ങള്  സയുംഭവനിചനിട്ടുണച.  ഈ  കറമാഡച  അറ്റെകറ്റെപണനി
നടത്തെണതമനച  പനി.ഡബബ്ല്യൂ.ഡനി.  ഉകദദ്യമാഗസകരമാടച  പറയുകമ്പമാള്  വനിജനിലന്സച
കകേസ്സുള്ളതുതകേമാണച  പമാചച  വര്ക്കച  തചെയ്യമാനയും  കവതറ  ഫണച  തചെലവഴനിക്കമാനയും
സമാധനിക്കനിതല്ലെനമാണച പറയുനതച.   അതനിനകശഷയും ബന്ധതപട കകേമാണ്ടമാക്ടര്വഴനി
അറ്റെകറ്റെപണനി  നടത്തെമാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുയും  പമാചച  വര്ക്കച  തചെയ്യുകേയുയും  തചെയ്തു.
എനമാല മഴ തപയകപമാള് രണ്ടു ദനിവസയുംതകേമാണച ഇരടനി കഴനിയമായനി. ബസച ഓകണഴയും
ഓകടമാ  തതമാഴനിലമാളനികേളുയും  മറ്റുയും  സമരയും  തചെയ്തു.  13  കേനികലമാമസ്പീറ്റെറുള്ള  ഈ  ഭമാഗയും,
20  മനിനനിറ്റുതകേമാണച  സഞരനിക്കമാന് പറ്റുന സമാനത്തെച  ഇകപമാള് ഒനര മണനിക്കൂര്
എടുക്കുന  അവസയമാണുള്ളതച.  വനിജനിലന്സച  കകേസനിനച  ആധമാരമമായ  അഴനിമതനി
നടത്തെനിയവതര കേതണത്തെനി ശനിക്ഷ നടപമാക്കുനകതമാതടമാപയും ഈ കറമാ ഡച  ഗതമാഗത
കയമാഗദ്യമമാക്കുന രൂപത്തെനികലയച  മമാറ്റുനതനിനയും അടനിയനര നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണ
തമനമാണച എനനിക്കച അഭദ്യര്തനിക്കമാനള്ളതച.  ഒനര മണനിക്കൂര് യമാത്രതചെയ്യുനവര്ക്കച
ഒരു കടമാള് പനിരനിവയും കൂടനിയുണച.  പുലമാമകനമാള് പമാലത്തെനിതല കടമാള് പനിരനിവച  2005
മുതല തുടങ്ങനിയതമാണച, അതതമാരു തകേമാള്ളയമാണച. പമാലത്തെനിതന്റെ പമാചച വര്തക്കമാനയും
നടക്കുനനില്ലെ.  സമാനനിനച കേയുംതപയനിന്റെച ഉതണനമാണച പറയുനതച.  അതച തചെയ്യുനമനില്ലെ
ആളുകേളനിലനനിനയും  കടമാള്  പനിരനിവച  നടത്തുകേയുയും  തചെയ്യുന.  കടമാള്  പനിരനിവച
അവസമാനനിപനിചച  കറമാ ഡച  പൂര്ണ്ണമമായുയും  ഗമാതമാഗതകയമാഗദ്യമമാക്കുനതനിനള്ള
അടനിയനര നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനതമാണച എതന്റെ സബ്മനിഷന്.

തപമാതുമരമാമത്തുയും രജനികസ്ട്രേഷനയും വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്  ):  സര്,
2011-12-ല തപരനിനലമണ്ണ കറമാഡനിനച  8.50  കകേമാടനി രൂപയുതട ഭരണമാനമതനിയുയും  9
കകേമാടനി  70  ലക്ഷയും  രൂപയുതട  സമാകങതനികേമാനമതനിയുയും  ലഭനിക്കുകേയുയും  Kudrol
Construction Company,  കഗമാവ എന സമാപനയും അതച രണ്ടുശതമമാനയും കറവനില
എടുക്കുകേയുയും തചെയ്തു.  15 മമാസമമായനിരുന കേമാലമാവധനി. ഇകപമാള് ബനി.എയും.&ബനി.സനി.
പ്രവൃത്തെനി  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച.  പമാര്ശക്വഭനിത്തെനി  നനിര്മ്മമാണയും,  കേലങ്കുകേളുതട  വസ്പീതനി
കൂട്ടുന  പ്രവൃത്തെനി,  കറമാഡച  സുരക്ഷമാ  ക്രമസ്പീകേരണയും  എനനിവ  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച.
തഡ്രെയ്കനജച  പ്രവൃത്തെനി  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കമാനണച.  കേരമാറുകേമാരനച  ഇതുവതര  
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8,60,93,261  രൂപ  നലകേനിയനിട്ടുണച.  ഏതമാണച  ഒരു  കകേമാടനിയനിലധനികേയും  രൂപ
ഇനനി  കേരമാറുകേമാരനച   തകേമാടുക്കമാനണച.  അതനിനനിടയമാണച  2015  ജനവരനി  7-നച
വനിജനിലന്സച  ആന്റെച  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബബ്ല്യൂകറമാ  സര്റപ്രസച  തചെക്കനിയുംഗച  നടത്തെനി
ഫയലകേള്  തകേമാണ്ടുകപമായതച.  2017  ഏപ്രനിലനില  ബഹുമമാനതപട  എയും.എല.എ.
ശ്രസ്പീ.  മുഹമ്മദച  മുഹസനിന്  മുന്കേതയ്യടുത്തെച  കറമാഡുഗതമാഗതയും  കയമാഗദ്യമമാക്കുനതനിനച
കേരമാറുകേമാരതനതക്കമാണച  അറ്റെകറ്റെപണനികേള്  നടത്തെനിതയങനിലയും  വസ്പീണ്ടുയും  കറമാഡച
പ്രശ്നമമാവകേയമാണുണമായതച.  കേരമാറുകേമാരന്  പനിനസ്പീടച  കഴനികേതളമാതക്ക  അടചനിട്ടുണച.
അറ്റെകറ്റെപണനി  നടത്തെമാന്  വനിജനിലന്സച  ഡനിപമാര്ട്ടുതമന്റെനിതന്റെ  അനമതനി
ലഭനിചതുതകേമാണമാണച അവ നടത്തെനിയതച.   എനമാല കറമാ ഡനിതന്റെ മറ്റെച  പ്രവൃത്തെനികേള്
നടത്തുനതനിനച  വനിജനിലന്സച  എന്കേക്വയറനി  തടസ്സമമാണച.   വനിജനിലന്സുമമായനി  ചെര്ച
തചെയച  അവരുതട  റനികപമാര്ടച  റഫനറലസച  തചെയ്യുകേകയമാ  കറമാഡച  നനിര്മ്മമാണയും
പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കുകേകയമാ തചെയ്യണതമന നനിര്കദ്ദേശയും വയമായും.  അതല്ലെങനില വനിജനിലന്സച
എന്കേക്വയറനി  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിചച  കവഗയും  റനികപമാര്ടച  നലകേണതമന  നനിലപമാടച
ഗവണ്തമന്റെച സക്വസ്പീകേരനികക്കണതമായനിട്ടുണച.

ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.തകേ. 3,44,53,000  രൂപ വമായ്പതയടുത്തെനിടമാണച പുലമാമകനമാള്
പമാലയും നനിര്മ്മനിചനിട്ടുള്ളതച.  അതുതകേമാണമാണച കടമാള് വരുനതച.    2005-ല തുടങ്ങനിയ
കടമാള് പനിരനിവച  2019-കല തസ്പീരുകേയുള.  കടമാള് നനിയമയും അനസരനിചച അതനിനമുന്പച
ഈ പണയും മുഴവന് കേനിടനിയമാലയും ഇതല്ലെങനിലയും 15 വര്ഷയും കടമാള് പനിരനിക്കണതമനമാണച.
ഈ  ഗവണ്തമന്റെച  വനകശഷയും  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനമമായനി  ബന്ധതപടച  100
കകേമാടനിയനിലതമാതഴയുള്ള 2 കടമാളുകേളുയും കസ്റ്റേറ്റെച ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ 6 കടമാളുകേളുയും ഉള്തപതട
8  കടമാള്  പനിരനിവകേള്  ഞമാന്  നനിര്ത്തെലമാക്കനി.  ആ  വകേയനില  സയുംസമാന
ഗവണ്തമന്റെനിനച  സമാമ്പത്തെനികേനഷ്ടയും  ഉണമായനിട്ടുണച.  ഇനനി  ഒനനിനയും  പുതനിയതമായനി
കടമാള്  കവതണനമാണച  തസ്പീരുമമാനയും.  ബമാക്കനിയുള്ള  കടമാളുകേള്  നനിര്ത്തെലമാക്കമാന്
ആകലമാചെനിചകപമാള്  ഈ  പണയും  ഗവണ്തമന്റെച  തകേമാടുകക്കണനിവരുയും.  അതതമാരു
നയപ്രശ്നമമായതനിനമാല,  നയപരമമായ  തസ്പീരുമമാനതമടുത്തെതനിനകശഷയും  ഇനനി
നനിര്ത്തെലമാക്കുനതമായനിരനിക്കുയും ഉചെനിതയും. റഫനമാന്സച ഡനിപമാര്ട്ടുതമന്റെനിതന്റെ അപ്രൂവല
കവണയും.  അതനിനമാല  നനിര്ത്തെനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതമാണച  കടമാളനിതനപറ്റെനി
പറയമാനള്ളതച.  

(3) തറയനിലപമാത

ശ്രസ്പീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമാലകൃഷ്ണന്:  സര്,  പലവടയും സഭയനില വന വനിഷയമമാണച
ഞമാന്  സബ്മനിഷനമായനി  അവതരനിപനിക്കുനതച.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര്
നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേമാടച  പുതനിയ തറയനിലപമാത നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനച  ഡനി.പനി.ആര്.
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തയ്യമാറമാക്കമാന്  8  കകേമാടനി രൂപ ബഡ്ജറ്റെനില വകേയനിരുത്തെനിയനിരുന.  ഈ സര്ക്കമാര്
വനകശഷയും  24-6-2017-നച  8  കകേമാടനി രൂപ ഡനി.എയും.ആര്.സനി.-ക്കച നലകനതനിന
കവണനി  ജനി.ഒ.  പുറതപടുവനിച്ചു.  അതനിനകശഷയും  ബഹുമമാനതപട  മനനി  ശ്രസ്പീ.  ജനി.
സുധമാകേരനയും  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ശ്രസ്പീധരനയും  വയനമാടനില  വരനികേയുണമായനി.  വയനമാടനിതല
എയും.എല.എ.  മമാരമായ ശ്രസ്പീ.  പനി.  തകേ.  ശശനി,  ശ്രസ്പീ.  ഒ.  ആര്.  കകേളു തുടങ്ങനിയവര്
പതങടുത്തെ കയമാഗത്തെനില  നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേമാടച  തറയനിലപമാതയുതട  നനിര്മ്മമാണയും
വളതര  തപതടനതതന  മുകനമാട്ടുകപമാകതമനച  ഗവണ്തമന്റെച  അറനിയനിചനിരുന.
8  കകേമാടനി  രൂപയനില  ആദദ്യ  ഗഡുവമായ  2  കകേമാടനി  രൂപ  ഡനി.എയും.ആര്.സനി.-യുതട
എറണമാകളയും സസൗത്തെച ബ്രമാഞനിതല കസ്റ്റേറ്റെച ബമാങച ഓഫച ഇനദ്യയുതട അക്കസൗണനില
നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനച  ഉത്തെരവനിറങ്ങുകേയുയും  തചെയ്തു.  അതനിനകശഷയും  യമാതതമാരു
നടപടനിയുയും ഉണമായനിടനില്ലെ.  ഇതച വയനമാട്ടുകേമാരുതട മമാത്രയും വനിഷയമല്ലെ, കകേരളത്തെനിതന്റെ
തപമാതു  വനികേസനമമാണച.  ഏറ്റെവയും  ലമാഭകേരമമായ  ഒരു  പമാതയമാണനിതച.  ഗവണ്തമന്റെച
കറച്ചുകൂടനി  ഗസൗരവത്തെനിലനിടതപടച  ഈ  വനിഷയയും  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച  നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനമാണച ഈ സബ്മനിഷനനിലൂതട ഞമാന് ആവശദ്യതപടുനതച. 

തപമാതുമരമാമത്തുയും രജനികസ്ട്രേഷനയും വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്  ):  സര്,
ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  ഗവണ്തമന്റെച  കേമാരദ്യമമായനി  ഇടതപടുനനില്ലെ  എന  പ്രചെരണയും
നടത്തുനതച  അവനിടതത്തെ കേദ്യമാമ്പയനിനമാണച. ഞമാന് മുന്പച നടന ചെര്ചകേളനിതലമാതക്ക
ഇതച  പറ ഞനിട്ടുണച.  ആ  കേദ്യമാമ്പയനിനമാണച  ഇതനിതന്റെ  ഏറ്റെവയും  വലനിയ  ശത.
ഇതനിലക്കൂടുതല ഗസൗരവത്തെനില എങ്ങതന ഇടതപടമാനമാണച; ഞമാനതതമാനയും ഇകപമാള്
പറയുനനില്ലെ.   ഇതച  ഏഴമാമതത്തെ  തവണയമാണച  സഭയനില  പറയുനതച.  ഇതനിനച
കേര്ണ്ണമാടകേ  ഗവണ്തമന്റെച  എതനിരമാണച.  അവര്  ശതവല്ലെ,  അവനിതട  കേടുവമാ
സകങതമുണച.  ഇതതല്ലെമായും  ഒഴനിവമാക്കനി  ഒരു  അറലന്തമന്റെച  ഉണമാക്കമാനമാണച
ഗവണ്തമന്റെച  ശ്രമനിക്കുനതച.  അതനിനമാണച  കേര്ണ്ണമാടകേ  ഗവണ്തമനമമായനി  ചെര്ച
നടകത്തെണതച.  വയനമാടനില  കറച്ചുകപര്  ബഹളയും  വചനിടച  കേമാരദ്യമനില്ലെ.  അവര്  അതച
മനസ്സനിലമാക്കണയും.  ഇതനിനച  നമ്മളമാരുയും  എതനിരല്ലെ.  അങ്ങച  ഉനയനിച  വനിഷയയും
ഗസൗരവമുള്ളതമാണച.  നമ്മള് ഒരുമനിചകല്ലെ ഇതുസയുംബന്ധനിചച ടസൗണ് ഹമാളനില മസ്പീറ്റെനിയുംഗച
നടത്തെനിയതച;  ഇതനിനച  കകേരളത്തെനില ആരുയും ശതക്കളനില്ലെ.  സയുംസമാന ഗവണ്തമന്റെച
കകേന്ദ്ര തറയനിലകവ വകപനിനച തകേമാടുത്തെ എയും.ഒ.യു.-തല ഒരു പ്രധമാന ഐറ്റെമമാണനിതച.
സര്ക്കമാര് അതനില ഉറച്ചുനനിലക്കുകേയമാണച.  8  കകേമാടനി രൂപ അനവദനിചതനിലനനിനയും
2  കകേമാടനി  രൂപ  നലകേനിയതച  ഇകപമാഴമാണച.  അതനിനച  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ശ്രസ്പീധരനച  ഒനയും
തചെയ്യമാന് സമാധനിക്കുകേയനില്ലെ.  അതുതകേമാണച ആ പണത്തെനിനച യമാതതമാരു പ്രശ്നവമനില്ലെ,
അക്കസൗണനില  കേനിടക്കുയും.  സയുംസമാന  ഗവണ്തമന്റെച  കേര്ണ്ണമാടകേ  ഗവണ്തമനമമായനി
ബന്ധതപടച  ഒരു  ബദല  അറലന്തമനണമാക്കനി  അതച  നടപനിലമാക്കുനതനിനച
ഉറച്ചുനനിലക്കുകേയമാണച കവണതച.  അതച നമാട്ടുകേമാകരമാടച പറയുകേ. 
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10.00 a.m]

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര് )

(4) തറയനിലകവ കമലപമാലയും

ശ്രസ്പീ  .    തകേ  .    തജ  .    മമാകനി  : സര്,  തകേമാചനിയനിതല  വനില്ലെനിയുംഗ്ടണ്  തഎലന്റെനില

വമാത്തുരുത്തെനികയമാടച  കചെര്നച  തറയനിലകവ  കമലപമാലയും  സമാപനിക്കണതമനച

ആവശദ്യതപട്ടുതകേമാണമാണച  ഞമാന്  ഈ  സബ്മനിഷന്  അവതരനിപനിക്കുനതച.

1943-ഓടുകൂടനിയമാണച വനില്ലെനിയുംഗ്ടണ് തഎലന്റെനികലയച തറയനില മമാര്ഗ്ഗത്തെനിലൂതട ചെരക്കച

നസ്പീക്കവയും  ദസ്പീര്ഘദൂര  യമാത്രമാ  തടയനിനകേളുതട  ആരയുംഭവയും  കറനിചതച.  ആ

കേമാലഘടത്തെനില  ഇത്രയധനികേയും  വമാഹനതപരുപമുണമായനിരുനനില്ലെ.   ഒരു  ദനിവസയും

നമാലയും  അഞയും  തവണ   തറയനിലകവ  കഗറ്റെച  അടചനിടുമമായനിരുന.  2004-ല  ഒരു

ഡ്രെഡ്ജനിയുംഗച  തവസ്സല  തവണ്ടുരുത്തെനി  പമാലത്തെനില  മുടനിയതനിതന്റെ  ഫലമമായനി

തുറമുഖകത്തെയ്ക്കുള്ള  തറയനില  മമാര്ഗ്ഗങ്ങതളല്ലെമായും  നനിര്ത്തെലമാക്കനിയനിരുന.  എനമാല

ഇകപമാള് തറയനിലകവ ആ പമാലത്തെനിതന്റെ പണനി പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിചച തുറമുഖകത്തെയച ചെരക്കച

തടയനിനകേളുതട  യമാത്ര  ആരയുംഭനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.   അവനിതട  കേഴനിഞ  ദനിവസയും

15  മനിനനിടച  കഗറ്റെച  അടചനിടച  തുറനതനിനകശഷയും  നമാലച  മണനിക്കൂറമാണച

ഗതമാഗതക്കുരുക്കുണമായതച.   ഇതനിലൂതടയമാണച തകേമാചനിയനിതല 80 ശതമമാനയും കപരുയും

എറണമാകളയും  ഭമാഗകത്തെയച  നനിതദ്യവയും  യമാത്ര  തചെയ്യുനതച.  ഈ  സനിതനിയമാണച

അവനിതടയുള്ളതച. അടുത്തെവര്ഷയും ആദദ്യകത്തെമാതട അവനിതടനനിനച യമാത്രമാ തടയനിനകേള്

ആരയുംഭനിക്കമാന്  കപമാകകേയമാതണനമാണച  സകതണ്  തറയനിലകവ  പറയുനതച.  ഒരു

ദനിവസയും  6-7  തവണ  കഗറ്റെച  അടചനിടമാല  തകേമാചനിയനിതല  ജനങ്ങളുതട  യമാത്ര

ദുരനിതമമാകയും.  കേനിഫ്ബനിയനില ഉള്തപടുത്തെനി  20  കകേമാടനി രൂപ കേഴനിഞ ബഡ്ജറ്റെനില

ഇതനിനമായനി മമാറ്റെനിവചനിട്ടുണച.  തകേമാചനി തുറമുഖത്തെനിതന്റെ കറചച സലയും ആവശദ്യമമായനി

വനനിരനിക്കുകേയമാണച.  തറയനിലകവയുതട  അയുംഗസ്പീകേമാരയും  കവണയും.   ബഹുമമാനതപട

തപമാതുമരമാമത്തെച വകപ്പുമനനി ഇടതപടച അടനിയനരമമായനി ബന്ധതപടവരുതട കയമാഗയും

വനിളനിച്ചുകൂടനി ഇതനിതന്റെ പണനി പൂര്ത്തെനിയമാക്കമാനള്ള  നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനമാണച

ഞമാന് അഭദ്യര്തനിക്കുനതച. 
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തപമാതുമരമാമത്തുയും രജനികസ്ട്രേഷനയും വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ബഹുമമാനതപട  എയും.എല.എ.  പറഞ  ഈ പ്രശ്നയും കേനിഫ്ബനിയനില ഉള്തപടുത്തെനി
പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ളതമാണച.  പള്ളുരുത്തെനി  ROB  ആണച.  അതനിതന്റെ  ഉത്തെരവ
കേളനിറങ്ങനിയനിട്ടുണച. തസഷദ്യല പര്പസച തവഹനിക്കനിളമായനി ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.തകേ.-തയ
തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച.  കവണ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഇടപള്ളനി-അരൂര്
നമാഷണല  തതഹകവ  വമാത്തുരുത്തെനി  കഗറ്റെനിനച  പകേരമമായനിടമാണച  ROB
നനിര്മ്മനികക്കണതച.  സലത്തെനിതന്റെ  ഏറനിയ  പങ്കുയും  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  തുറമുഖ
ശമാലയുതട കേയ്യനിലമാണച.  അവരുതട അനവമാദയും ലഭനിക്കണയും,   നനിസ്സമാര കേമാരദ്യമല്ലെതച.
കേരടച  അതതലന്തമന്റെച  പമാന്  കനമാ  ഒബ്ജക്ഷന്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റെനിനച  കേഴനിഞ  വര്ഷയും
അയചനിട്ടുണച.  അവര്  അനമതനി  നലകേനിയനിടനില്ലെ.  അതമാണച  പ്രശ്നയും.  അനതത്തെ
തറയനിലകവയുതട  ചുമതലയുണമായനിരുന  സയുംസമാന  ഊര്ജ  വകപ്പുമനനി  ഒരു
കയമാഗയും വനിളനിചനിരുന. കപമാര്ടച ടസ്റ്റേച തചെയര്മമാന്, കകേന്ദ്ര-സയുംസമാന സര് ക്കമാരുകേള്
ഇവതരല്ലെമായും കചെര്നച തതട പമാര്ടനി എഗനിതമന്റെച പ്രകേമാരയും നലകകേണ  13.91  ഏക്കര്
സലത്തെനിതന്റെ  കേമാരദ്യത്തെനില  തസ്പീരുമമാനമമായമാല  മമാത്രകമ  NOC  നലകേമാന്
സമാധനിക്കുകേയുളതവനമാണച കകേന്ദ്ര തുറമുഖ വകപച പറയുനതച. ഈ വനിഷയയും റവനബ്ല്യൂ
വകപച  മുകഖന  തകേമാചനി  തുറമുഖ  ടസ്റ്റേനിതന്റെ  അനമതനിക്കമായനി  സര്ക്കമാര്
ശ്രമനിച്ചുവരനികേയമാണച.  ഇതനിതന്റെ ഭമാഗമമായനി വനിഷയയും അവതരനിപനിച ബഹുമമാനതപട
എയും.എല.എ. അടക്കയും മറ്റെച എയും.എല.എ.-മമാരുയും ഞമാനയും  പതങടുത്തെച  14-7-2017-ല
ഒരു കയമാഗയും കചെരുകേയുണമായനി.   അവനിതട വചച  കകേന്ദ്ര തുറമുഖ  വകപനിലനനിനയും
അനമതനി വമാങ്ങമാന് കേളക്ടതറ തസസനിഫനിക്കമായനി ചുമതലതപടുത്തെനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.
അവര്  അതനിതന്റെ  റനികപമാര്ടച  നലകേനിയനിടനില്ലെ.  ബഹുമമാനതപട  എയും.എല.എ.
അവരുമമായനി  ബന്ധതപടച  കകേന്ദ്ര  തുറമുഖ  വകപനിതന്റെ  അനവമാദയും  വമാങ്ങമാനള്ള
പ്രവര്ത്തെനയും  മുകനമാട്ടുതകേമാണ്ടുകപമാകേണയും.  നമാവനികേ  വനിമമാനത്തെമാവളത്തെനിതന്റെ
അനമതനി  ആവശദ്യമമാണച.  കേമാരണയും  ഇതച  നമാവനികേ  വനിമമാനത്തെമാവളത്തെനിതന്റെ
അടുത്തെമാണച. പഴയ എയര്കപമാര്ടച അടുത്തെമാണച സനിതനി തചെയ്യുനതച. കനവനിയുതടയുയും
തുറമുഖ  ടസ്റ്റേനിതന്റെയുയും  അനമതനി  ലഭനിചമാല  കേനിഫ്ബനിയനില  അനമതനിക്കമായനി
സമര്പനിക്കമാന്  കേഴനിയുയും.  അതുവതര  നമുക്കച  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യമാറമാക്കമാന്
സമാധനിക്കനില്ലെ.  കേമാരണയും സലയും നമുക്കച  ലഭദ്യമല്ലെ.  ഇതച  കകേന്ദ്ര-സയുംസമാന ബന്ധയും
മമാത്രമല്ലെ,  സുരക്ഷനിത  കമഖലയനിലമാണച.  ഇക്കമാരദ്യങ്ങതളല്ലെമായും  കബമാധദ്യതപടുത്തെനി
തചെകയ്യണതമാണച.  ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  ധൃതനി  കേമാണനിചനിടച  കേമാരദ്യമനില്ലെ.   കേനിഫ്ബനിയനില
പ്രഖദ്യമാപനിക്കുനതനിനച  വനിഷമമനില്ലെ.  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖദ്യമാപനിക്കുകമ്പമാള്  ഇതുകപമാലള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുണച.  സമാധമാരണ  പമാലയും  കപമാതലയല്ലെ.  അക്കമാരദ്യത്തെനില  കൂടമായനി  നമ്മള്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുകേയമാണച.  കേളക്ടറുമമായനി  ബന്ധതപടച  റനികപമാര്ടച  നലകേനിയതനിനകശഷയും
തുടര്നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കമായും. 



സബ്മനിഷന് 417

(5)  എതതകസച കറഞച ഓഫസ്പീസച

ശ്രസ്പീ  .    ഡനി  .    തകേ  .    മുരളനി:  സര്,  പമാകലമാടച  കകേന്ദ്രമമാക്കനി ഒരു എതതകസച കറഞച
ഓഫസ്പീസച  ആരയുംഭനിക്കണതമന  ആവശദ്യയും  വര്ഷങ്ങളമായനി   നനിലനനിലക്കുകേയമാണച.
ഈ  പ്രകദശയും  ഒരു  ആദനിവമാസനി  കമഖല  കൂടനിയമാണച.  നന്ദനികയമാടച,  പമാകങ്ങമാടച,
തപരനിങ്ങമ്മല എനസ്പീ മൂനച പഞമായത്തുകേളനിലമായനി ഏകേകദശയും 2371 കടുയുംബങ്ങളുണച.
ആദനിവമാസനികേളുതട  മമാത്രയും  ജനസയുംഖദ്യ  ആറമായനിരത്തെനിലധനികേമമാണച.  തതമാടടുത്തുള്ള
അരുവനിക്കര  നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനിതല  വനിതുര  പഞമായത്തെച  ഇതനികനമാടച  കചെര്ന
പ്രകദശമമാണച.  അതുയും ആദനിവമാസനി കമഖലയമാണച.  ആദനിവമാസനി  ജനസയുംഖദ്യ തതന
പതനിനമായനിരത്തെനിലധനികേമുണച.  പടനികേജമാതനി  ജനസയുംഖദ്യ  അതനിലകൂടുതലമാണച.
വമാമനപുരയും  കറഞച  ഓഫസ്പീസനിതന്റെ  കേസ്പീഴനിലമാണച  ഇകപമാള് ഇതച  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനതച.
വമാമനപുരയും  എതതകസച  ആഫസ്പീസനില  നനിനച  ഈ  പ്രകദശത്തെനിതന്റെ
ഉള്ളനികലയ്തക്കത്തെമാന്  40  കേനികലമാമസ്പീറ്റെറനിലധനികേയും  ദൂരമുണച.  ഇസൗ  പ്രകദശയും
മയക്കുമരുനനിതന്റെയുയും ലഹരനി വദ്യമാപമാരത്തെനിതന്റെയുയും ആധനികേദ്യമുള്ള സലമമാണച. അതച
ഈ സഭയുതട ശ്രദ്ധയനില വനനിട്ടുള്ള വനിഷയമമാണച. അടുത്തെ കേമാലത്തെച ഈ സഭയനില
ചെര്ചമാ വനിഷയമമായ ഞമാറനസ്പീലനി ഈ പ്രകദശത്തെമാണച സനിതനിതചെയ്യുനതച.  അവനിതട
ബഹുമമാനതപട പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവയും നനിയമസഭമാ സമനിതനിയുയും സന്ദര്ശനയും നടത്തെനി.
പടനികേജമാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകപനിതന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന  ബഹുമമാനതപട
മനനി  ശ്രസ്പീ.  എ.  തകേ.  ബമാലന്  ഇനതല  അവനിതട  എത്തുകേയുയും  ആ പ്രകദശതത്തെ
ഊരുകൂടങ്ങളുമമായുയും  ഉകദദ്യമാഗസരുമമായുയും  ചെര്ച  നടത്തുകേയുയും  തചെയതമാണച.
അതനില  പ്രധമാനമമായുയും  ഉയര്നവന  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശയും  അവനിതട  ഒരു  എതതകസച
കറഞച  ഓഫസ്പീസച  സമാപനിക്കണതമനള്ളതമാണച.  ഈ  വനിഷയയും  എതതകസച
വകപനിതന്റെ  സജസ്പീവ  പരനിഗണനയനിലമാതണനമാണച  ഞമാന്  മനസ്സനിലമാക്കുനതച.
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന ലഹരനിമരുനച കേചവടത്തെനിതന്റെയുയും ഉപകയമാഗത്തെനിതന്റെയുയും ഇനതത്തെ
സനിതനി  പരനികശമാധനിച്ചുതകേമാണ്ടുയും  സമകേമാലനികേമമായനി  ഉയര്നവന  ചെര്ചയുതട
അടനിസമാനത്തെനിലയും അടനിയനരമമായനി പമാകലമാടച കകേന്ദ്രമമാക്കനി ഒരു എതതകസച കറഞച
ഓഫസ്പീസച   സമാപനിക്കുനതനിനമാവശദ്യമമായ നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനമാണച   ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂതട ഗവണ്തമന്റെനികനമാടച ആവശദ്യതപടുനതച. 

തതമാഴനിലയും  എതതകസുയും  വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    റ്റെനി  .    പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന്):  സര്,
പമാകലമാടച കകേന്ദ്രമമാക്കനി ഒരു പുതനിയ എതതകസച കറഞച ഓഫസ്പീസച സമാപനിക്കണതമന
നനിര്കദ്ദേശയും  സര്ക്കമാര്  പരനികശമാധനിച്ചുവരനികേയമാണച.  ഈ  പ്രകദശതത്തെ  മങയയും,
തതബ്രമൂര്,  കേടനിലക്കുഴനി, ഇലഞനിയയും, അടനിപറമ്പച, ശമാസമാനട, തവകങമാല, മണലയയും,
കറുവനമാടച,  അഞമാണനിക്കുഴനിക്കര  എനനിവനിടങ്ങള്  അബ്കേമാരനി  കറ്റെകൃതദ്യങ്ങള്
വര്ദ്ധനിച  കമഖലയമാതണന  വസ്തുത  ശ്രദ്ധയനിലതപടനിട്ടുണച.  പമാകലമാടച,  മമാടത്തെറ
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എനസ്പീ  സലങ്ങളനില  കേഞമാവനിതന്റെ  വനിലപനയുയും  ഉപകഭമാഗവയും  വദ്യമാപകേമമായനി
കേണ്ടുവരുനണച.  ആദനിവമാസനി ഊരുകേളുയും പടനികേജമാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേമാളനനികേളുയും
ഉള്തപടുന കമഖലയമാണനിതച.  മദദ്യവയും മയക്കുമരുനമമായനി ബന്ധതപട കറ്റെകൃതദ്യങ്ങള്
ഫലപ്രദമമായനി  തടയുനതനിനയും  എന്കഫമാഴചതമന്റെച  ശകനിതപടുത്തുനതനിനയും  പുതനിയ
കറഞച  ഓഫസ്പീസച  ആരയുംഭനിക്കണതമന  നനിര്കദ്ദേശയും  എതതകസച  കേമ്മസ്പീഷണര്
സമര്പനിചനിട്ടുണച.   പമാകലമാടച  കകേന്ദ്രമമാക്കനി  പുതനിയ  എതതകസച  കറഞച  ഓഫസ്പീസച
സമാപനിക്കുനതനിനമാവശദ്യമമായ  തസനികേകേതള  സയുംബന്ധനിച  റനികപമാര്ട്ടുയും  ലഭദ്യമമാണച.
ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  ധനകേമാരദ്യ  വകപ്പുമമായനി  കൂടനിയമാകലമാചെനിചച  കമലനടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച.

(6) സര്ക്കമാര് കകേമാകളജച

ശ്രസ്പീ  .    ആന്റെണനി കജമാണ്:  സര്,  എതന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനിലതപട കടമ്പുഴ
പഞമായത്തെനില  സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജച  അനവദനിക്കണതമന  ആവശദ്യമമാണച  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂതട  ഉനയനിക്കുനതച.  കകേമാതമയുംഗലയും  മണ്ഡലത്തെനിതല  കടമ്പുഴ
പഞമായത്തെച  545  ചെതുരശ്ര കേനികലമാ മസ്പീറ്റെറനിലമാണച സനിതനിതചെയ്യുനതച.   ഏതമാണച
ആലപ്പുഴ ജനില്ലെകയമാളയും വനിസ്തൃതനി വരുതമനമാണച കേണക്കമാക്കുനതച. 10-18 ആദനിവമാസനി
കടനികേള് ഈ പഞമായത്തെനിലണച. 1996  വതര ഈ പഞമായത്തെച ഇടുക്കനി ജനില്ലെയുതട
കദവനികളയും മണ്ഡലത്തെനിലമായനിരുന. 1997  ജനവരനി  1  മുതലമാണച ഈ പഞമായത്തെച
എറണമാകളയും ജനില്ലെയുതട ഭമാഗമമായനി കൂടനികചര്ത്തെതച.  അയ്യമായനിരത്തെനിലപരയും വരുന
ആദനിവമാസനി  സമൂഹവയും  ഏതമാണച  ഇകത  എണ്ണയും  വരുന  എസച.സനി.
വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവരുയും  ഈ  പഞമായത്തെനില  അധനിവസനിക്കുനണച.  ഈ
പഞമായത്തെനില  ഒരു  ഗവണ്തമന്റെച  കകേമാകളജച  കവണതമനള്ള  ആവശദ്യത്തെനിനച
വര്ഷങ്ങളുതട പഴക്കമുണച.   ഊരുകൂടങ്ങളുയും ഈ ആവശദ്യയും നനിരവധനി ഘടങ്ങളനില
ശ്രദ്ധയനിലതപടുത്തെനിയനിട്ടുള്ളതമാണച.  ഏതമാണച  60-70  കേനികലമാമസ്പീറ്റെര്  കേമാനന
പമാതയനിലൂതട  സഞരനിചച  കകേമാതമയുംഗലകത്തെമാ  എറണമാകളയും  ജനില്ലെയുതട  മറ്റെനിതര
പ്രകദശങ്ങളനികലമാ  എത്തെനിയമാല  മമാത്രകമ  ഉനതവനിദദ്യമാഭദ്യമാസത്തെനിനച  അവസരയും
ലഭനിക്കൂ.  ഈ പഞമായത്തെനില രണച തതഹസ്കൂളുകേളുയും ഒരു ഹയര് തസക്കണറനി സ്കൂളുയും
ഇനച  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനണച.  അവനിതടനനിനയും  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസയും  പൂര്ത്തെനിയമാക്കനിയ
ആദനിവമാസനി  സമൂഹത്തെനിലതപട  കടനികേള്ക്കച  ഉനത  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസത്തെനിനള്ള
അവസരയും  ലഭനിക്കുനനില്ലെ.  മുതുവമാന്,  വണ്ണമാന്,  ഉള്ളമാടന്  ആദനിവമാസനി
വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവരമാണച  ഈ  പഞമായത്തെനില  കൂടുതലമായനി  അധനിവസനിക്കുനതച.
ഈ  ഗവണ്തമന്റെച  അധനികേമാരത്തെനില  വനതനിനകശഷയും  കകേമാകളജച  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
ഡയറക്ടറുയും  മറ്റുയും  അവനിടയും  സന്ദര്ശനിചച  ചെനില  ആകലമാചെനകേള്  നടത്തുകേയുണമായനി.
ഇത്രയുയും  കേമാലമമായനിട്ടുയും  ഒരു  ശമാശക്വത  പരനിഹമാരയും  കേതണത്തെമാന്  സമാധനിചനിടനില്ലെ.
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ആദനിവമാസനി സമൂഹത്തെനിതന്റെ വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ-സമാമൂഹനികേ ഉനമനത്തെനിനകവണനി അടുത്തെ
അദ്ധദ്യയന  വര്ഷകത്തെമാടുകൂടനിതയങനിലയും  ഈ  പഞമായത്തെനില  ഒരു  സര്ക്കമാര്
കകേമാകളജച  ആരയുംഭനിക്കുനതനിനള്ള  ഇടതപടല  ഉണമാകേണതമനമാണച  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂതട ആവശദ്യതപടുനതച.

വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ വകപ്പുമനനി  (തപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച):  സര്,  കകേമാതമയുംഗലയും
മണ്ഡലത്തെനിതല  കടമ്പുഴ  ഗമാമപഞമായത്തെനില  ഒരു  ഗവണ്തമന്റെച  കകേമാകളജച
ആരയുംഭനിക്കുനതുമമായനി ബന്ധതപടച  സല ലഭദ്യത,  അടനിസമാന സസൗകേരദ്യങ്ങള്,  മറ്റെച
സഹമായങ്ങള് എനനിവ സയുംബന്ധനിചച വനിശദമമായ ഒരു സമാധദ്യതമാ പഠന റനികപമാര്ടച
കകേമാകളജച വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ വകപച ഡയറക്ടര് ലഭദ്യമമാക്കനിയനിട്ടുണച.  പ്രസ്തുത റനികപമാര്ടനിതന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില സര്ക്കമാര് ടനി വനിഷയയും പരനികശമാധനിച്ചുവരനികേയമാണച. 

(7)  തസഷദ്യല സ്കൂള്

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറമായും:  സര്,  സക്വമാതനദ്യത്തെനിതന്റെ  എഴപതമായും  വമാര്ഷനികേയും
ആകഘമാഷനിക്കുന ഇസൗ കവളയനില ഭരണഘടന വനിഭമാവന തചെയ്യുന അവകേമാശങ്ങള്
ഓകരമാരുത്തെര്ക്കുയും  ലഭനിക്കുനതവനച  ഉറപ്പുവരുത്തെമാനള്ള  ബമാധദ്യത  നമുക്കുണച.
വനികേലമായുംഗ അവകേമാശ നനിയമയും  2016  കദശസ്പീയതലത്തെനില പമാസ്സമാക്കതപടനിരനിക്കുന.
എല്ലെമാ  കേമാരദ്യത്തെനിലയും  കകേരളയും  നമ്പര്  വണ്  എനച  അവകേമാശതപടുകമ്പമാള്,  ഇസൗ
കമഖലയനില  നമ്മുതട  പ്രവര്ത്തെനയും  അത്രകത്തെമാളയും  മുകനമാട്ടുകപമായനിട്ടുകണമാതയനച
ആത്മപരനികശമാധന നടത്തെണയും.  നമ്മുതട സ്കൂളുകേളനില ഏതമാണച  ആറച  മുതല എടച
ലക്ഷയുംവതരയുള്ള  കടനികേള്  ഭനിനകശഷനിക്കമാരമായനി  കേണക്കമാക്കതപടുന.  ഇകപമാള്
ഇവര്ക്കുകവണനി  വനിവനിധ  കേമാരദ്യങ്ങള്  തചെയ്യുനതണങനിലയും  പല  രസ്പീതനിയനിലള്ള
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് ഇവര് അനഭവനിക്കുനണച. 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്)

ഇനനിയുയും  കകറ  കേമാരദ്യങ്ങള്  ഇവര്ക്കമായനി  തചെകയ്യണതുണച. സര്ക്കമാരനിതന്റെ
കനതൃതക്വത്തെനില  തനിരുവനനപുരതത്തെ  പമാങ്ങപമാറയനില   ഒരു  തസഷദ്യല  സ്കൂള്
മമാത്രകമ പ്രവര്ത്തെനിക്കുനള.  ബമാക്കനി ഏതമാണച മുന്നൂകറമാളയും  തസഷദ്യല സ്കൂളുകേള്
സര്ക്കമാര്  ഇതര  സയുംഘടനകേളുതടയുയും  എന്.ജനി.ഒ.കേളുതടയുയും  കനതൃതക്വത്തെനിലമാണച
നടനവരുനതച.   ഇതനില  ഗുണനനിലവമാരമുള്ള  സ്കൂളുകേള്ക്കച  എയ്ഡഡച  പദവനി
നലകനതനിനള്ള തസ്പീരുമമാനയും  2015-ല യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്തമന്റെച  എടുത്തെനിരുന.
പനിനസ്പീടച  അന്പതച  കടനികേളമാതണങനിലയും  പരനിഗണനിക്കമാതമനച  രണമാമതതമാരു
തസ്പീരുമമാനവതമടുത്തു.  അതച  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  അവസമാനകേമാലത്തെച
എടുത്തെ  തസ്പീരുമമാനമമായതുതകേമാണച  ശ്രസ്പീ.  എ.  തകേ.  ബമാലതന്റെ  കനതൃതക്വത്തെനിലള്ള
കേദ്യമാബനിനറ്റെച  സബ്കേമ്മനിറ്റെനി  പുനനഃപരനികശമാധനിക്കുകേയമാതണനമാണച  പറയുനതച.
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ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  വളതരയധനികേയും  കേമാലതമാമസമുണമാകനണച.  നനിസമാരമമായ
സമാകങതനികേ  കേമാരണങ്ങള്  പറഞച  എയ്ഡഡച  പദവനി  നലകന  തസ്പീരുമമാനയും
അനനമമായനി  നസ്പീടനിതക്കമാണ്ടുകപമാകന  സമാഹചെരദ്യമമാണച  ഇകപമാഴളളതച.
ഇതനിനച  തസഷദ്യല  റൂള്സച  കവണതമനമാണച  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വകപച  പറയുനതച.
ശ്രവണ  തതവകേലദ്യമുള്ള  കടനികേള്ക്കുള്ള  തസഷദ്യല  സ്കൂളുകേളുകേളുതട  കേമാരദ്യത്തെനില
തസഷദ്യല  റൂള്സനിതന്റെ  ആവശദ്യയും  വനനിടനില്ലെ.  ഇസൗ  കേമാരണയും  പറഞച
നസ്പീടനിതക്കമാണ്ടുകപമാകന  ഒരു  സമാഹചെരദ്യമുണച.  ഇതച  വളതര  ബുദ്ധനിമുടമാണച.
ഇവനിടതത്തെ  അദ്ധദ്യമാപകേരടക്കമുള്ള  ജസ്പീവനക്കമാരുതട  കേമാരദ്യയും  വളതര
പരനിതമാപകേരമമാണച.  സമാധമാരണ  പമാചെകേതത്തെമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച  ലഭനിക്കുന
ശമ്പളയുംകപമാലയും  ഇവനിടതത്തെ  അദ്ധദ്യമാപകേര്ക്കച  ലഭനിക്കുനനില്ലെ.   ഇരുപത്തെനിയഞയും
മുപതുയും  വര്ഷമമായനി  കജമാലനി  തചെയ്തുതകേമാണനിരനിക്കുനവര്ക്കച  പതനിനമായനിരയും  രൂപ
കപമാലയും  തനികേച്ചുകേനിടമാത്തെ  അവസയമാണുള്ളതച.  3500-ഓളയും  തസഷദ്യല  സ്കൂള്
അദ്ധദ്യമാപകേര്  കേഴനിഞദനിവസയും  തനിരുവനനപുരത്തെച  സമരയും  നടത്തുകേയുണമായനി.
അവരുതട പ്രശ്നയും തസ്പീര്ചയമായുയും പരനിഹരനിക്കതപകടണതമാണച.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: തയസച..

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറമായും:  ഇതച  വളതര  പ്രധമാനതപട  വനിഷയമമാണച.  ഇനച
തവള്ളനിയമാഴ്ചയമായതനിനമാല ഇസൗ വനിഷയയും നമുക്കച സമയതമടുത്തെച ചെര്ച തചെയ്യമായും. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പുറകേനിലനിരനിക്കുന  അയുംഗയും  പ്രകമയയും  അവതരനിപനിചച  ചെര്ച
തചെയ്യമാനനിരനിക്കുകേയമാണച. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറമായും:  ഞമാന്  അവസമാനനിപനിക്കമായും.  ഇക്കമാരദ്യത്തെനില

സമഗമമായ നയമുണമാകേണയും. ആര്.എയും.എസച.എ. അദ്ധദ്യമാപകേതര  ടമാന്സ്ഫര് തചെയ്തു.

ഓണയും എത്തെനിയകപമാഴമാണച പലര്ക്കുയും  സ്കൂളുകേളനില  കജമായനിന് തചെയ്യമാന് സമാധനിചതച.

5:1  എന  അനപമാതമുതണങനിലയും  പലകപമാഴയും  അതച  പമാലനിക്കതപടുനനില്ലെ.

ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  സമഗമമായ ഇടതപടലണമാകേണയും.  കടനികേളുതട  അവകേമാശയും  വളതര

പ്രധമാനമമാണച.  പലകപമാഴയും  അതച  നനികഷധനിക്കതപടുകേയമാണച.  തകദ്ദേശ സക്വയയുംഭരണ

സമാപനങ്ങളുതട  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണത്തെനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി  28,500  രൂപ  ഇസൗ

കടനികേള്ക്കച  കസമാളര്ഷനിപച    നലകേണതമനച   പറയുനതണങനിലയും   പലകപമാഴയും

2,500-ഉയും  3,000-ഉയും  രൂപയമാണച   നലകനതച.   ഇസൗ  വനിഷയയും  പഞമായത്തെച

വകപ്പുമനനികൂടനി  ശ്രദ്ധനിക്കണയും.  ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  എല്ലെമാ  പഞമായത്തെച രമാജച

സമാപനങ്ങളുയും  അവരുതട  ഉത്തെരവമാദനിത്തെയും  നനിര്വ്വഹനിക്കുനകണമാ  എനച
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ഉറപ്പുവരുത്തെണയും.  ഇവര്ക്കച  സസൗജനദ്യ  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസയും  നലകകേ  എനതച  വളതര

പ്രധമാനമമാണച.  നമാലത്തെനിമൂനലക്ഷയുംവരുന  മറ്റെച  കടനികേള്  സസൗജനദ്യ

സമാപനങ്ങളനിലമാണച  പഠനിക്കുനതച.  എനമാല ഭനിനകശഷനിക്കമാരമായ കടനികേള്ക്കുള്ള

സ്കൂളനിതന്റെ കേമാരദ്യത്തെനില മമാത്രയും അഗണനയമാണുളളതച.  പതനിതനടച  വയസച കേഴനിയുന

കടനികേള്ക്കച  ഒരു  തതമാഴനില  തചെയ്യമാന്  സമാധനിക്കുന  തരത്തെനിലള്ള  സനില

തഡവലപ്തമന്റെനിതനക്കുറനിചച  ഗസൗരവമമായനി  ആകലമാചെനിക്കണയും.  ഇതല്ലെങനില   ഒരു

പ്രമായയും  കേഴനിയുകമ്പമാള്  ഇസൗ  കടനികേള്  അവരുതട  മമാതമാപനിതമാക്കള്ക്കച

ബമാധദ്യതയമായനിമമാറുയും. അതുതകേമാണച അവരുതട സനില തഡവലപ്തമന്റെനിനകവണനിയുള്ള

പ്രകതദ്യകേ  ഇടതപടലണമാകേണയും.  അതച  വനിജയകേരമമായനി  പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കുനതുവതര

ഏതതങനിലയും  തരത്തെനില  അബ്കസമാര്ബച  തചെയ്യമാന്  നമ്മുതട  സര്ക്കമാര്

സയുംവനിധമാനങ്ങള്ക്കുയും  തപമാതുകമഖലമാ  സയുംവനിധമാനങ്ങള്ക്കുയും  സമാധനിക്കണയും.

പ്രമായമമായ ഭനിനകശഷനിക്കമാരുതട പുനരധനിവമാസത്തെനിനള്ള നടപടനികേള് കകേരളത്തെനില

നടക്കുനനില്ലെ.  ബുദ്ധനിപരമമായ   തതവകേലദ്യമുള്ളവര്ക്കച  അവരുതട  പ്രമായമമായ

മമാതമാപനിതമാക്കതള  കനമാകക്കണ  സമാഹചെരദ്യയും  വനമാല  അതനിനച  കേഴനിയനില്ലെ.

അതുതകേമാണ്ടുതതന  ഇത്തെരത്തെനിലള്ളവര്ക്കച  സനിരമമായ  പുനരധനിവമാസ  കകേന്ദ്രയും

വനിവനിധ  തലങ്ങളനില,  തമാലൂക്കനില  ഒനച  എന  രസ്പീതനിയനിതലങനിലയും  നടപമാക്കണയും.

പഞമായത്തുകേളുതട കേസ്പീഴനില 67 ബഡ്സച സ്കൂളുകേളുണച. കറചച affordable ആയനിട്ടുള്ള

ആളുകേള്ക്കച മറ്റെച സക്വകേമാരദ്യ സമാപനങ്ങളനില കപമാകേമാന് സമാധനിക്കുയും,  എനമാല ഒരു

നനിവൃത്തെനിയുമനില്ലെമാത്തെവര്  കപമാകന  സലമമാണച  നമ്മുതട  പഞമായത്തുകേളനിതല

ബഡ്സച സ്കൂളുകേള്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച കേണ്ക്ലൂഡച..........

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറമായും:  ഇത്തെരയും  കേമാരദ്യങ്ങതളക്കുറനിചച  സമഗമമായനി

ഇടതപടമാനയും  ഇസൗ  കടനികേളുതട  അവകേമാശങ്ങള്  സയുംരക്ഷനിക്കതപടുനതവനച

ഉറപ്പുവരുത്തെമാനയും  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വകപനിതന്റെ  കനതൃതക്വത്തെനില  പഞമായത്തെച  വകപച,

സമാമൂഹദ്യനസ്പീതനി  വകപച  അടക്കമുള്ള  ബന്ധതപട  വകപ്പുകേളുമമായനി  സഹകേരനിചച

സമഗമമായ  ഇടതപടല   എത്രയുയുംകവഗയും  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനയും

ഉണമാകേണതമനമാണച എനനിക്കച അഭദ്യര്തനിക്കമാനള്ളതച. 
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വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വകപ്പുമനനി  (തപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച):  സര്,   മമാനസനികേ

തവല്ലുവനിളനികേള്  കനരനിടുന  വനിദദ്യമാര്തനികേള്  പഠനിക്കുനതുയും  രജനികസ്ട്രേഷനള്ളതുമമായ

നമാനൂകറമാളയും  വനിദദ്യമാലയങ്ങള്  സയുംസമാനത്തുണച.   ഇതനില  ഒരു  സര്ക്കമാര്  സ്കൂളുയും

65  ബഡ്സച  സ്കൂളുകേളുയും  ഉള്തപടുന.   രജനികസ്ട്രേഷനള്ള  ഇസൗ  സ്കൂളുകേള്ക്കച  കകേന്ദ്ര-

സയുംസമാന  സര്ക്കമാരുകേള്  ഗമാനച  നലകേനിവരുന.  സയുംസമാന  സര്ക്കമാര്  ഗമാന്റെച

കൃതദ്യമമായനി   നലകനണച.   എനമാല  കേഴനിഞ  രണ്ടുവര്ഷത്തെനിലധനികേമമായനി

കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിതന്റെ  ഗമാന്റെച  ലഭനിക്കുനനില്ലെ.  ഇസൗ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തെനില

വനകശഷയും  രമാജദ്യത്തെനിനമാതകേ  മമാതൃകേയമായനി  എസച.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുതട

കനതൃതക്വത്തെനില ഒരു കകേമാടനി രൂപ തചെലവനില കടനികേള്ക്കച 20,000 പമാഠപുസകേങ്ങളുയും

വര്ക്കചബുക്കുകേളുയും  അദ്ധദ്യമാപകേര്ക്കുള്ള  1500-ലധനികേയും  ഹമാന്റെചബുക്കുകേളുയും  അചടനിചച

നലകേനിയനിട്ടുണച.  ഇതനിതന്റെ  ഫലപ്രദമമായ  ഉപകയമാഗത്തെനിനമായനി  എല്ലെമാ  ജനില്ലെകേളനില

നനിനമുള്ള 2118 അദ്ധദ്യമാപകേര്ക്കച നമാലച ദനിവസതത്തെ തറസനിഡന്ഷദ്യല പരനിശസ്പീലനയും

ജനില്ലെമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  നലകേനിയനിട്ടുണച.  തപമാതുവനിദദ്യമാലയങ്ങളനിതല  കടനികേള്ക്കച

ലഭനിക്കുന  കസമാളര്ഷനിപ്പുകേള്  ഉള്തപതടയുള്ള  എല്ലെമാ  ആനകൂലദ്യങ്ങളുയും  ഇസൗ

കടനികേള്ക്കുയും  നലകേനിവരുന.  മമാനസനികേ  തവല്ലുവനിളനികേള്  കനരനിടുന  നൂറച

കടനികേളനിലകൂടുതല  പഠനിക്കുന  മുപത്തെനിമൂനച  സ്കൂളുകേള്ക്കച  എയ്ഡഡച  പദവനി

നലകേനിതക്കമാണച  9-2-2016-ല  സര്ക്കമാര്  ഉത്തെരവച  പുറതപടുവനിചനിരുന.

ഇസൗ  ഉത്തെരവച  മനനിസഭമാ  ഉപസമനിതനി  പരനികശമാധനിചതനിതന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില

ഇതനിനമാവശദ്യമമായ തസഷദ്യല റൂള്സച, സമാമ്പത്തെനികേ ബമാധദ്യത തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങള്

അടനിയനരമമായനി  പരനികശമാധനിചച  തുടര്നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച.  വളതര

അനകൂലമമായ നടപടനികേളുണമാകയും. 

(8)  അരുവനിക്കരയനില സര്ക്കമാര് കകേമാകളജച

ശ്രസ്പീ  .    തകേ  .    എസച  .    ശബരസ്പീനമാഥന് :  സര്,  ആദനിവമാസനി-മലകയമാര-കതമാടയും

തതമാഴനിലമാളനി  കമഖലകേളമാല  സമ്പനമമാണച  ഞമാന്  പ്രതനിനനിധമാനയും  തചെയ്യുന

അരുവനിക്കര മണ്ഡലയും.  തനിരുവനനപുരയും ജനില്ലെയനില സനിറ്റെനികയമാടച  കചെര്നകേനിടക്കുന

അരുവനിക്കര,  തവള്ളനമാടച  പഞമായത്തുകേള് മുതല തതഹകറഞച ഉള്തപടുന വനിതുര

പഞമായത്തുവതരയുള്ള വലനിയ പ്രകദശമമാണച എതന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലയും.  നനിലവനില

അവനിതട നല്ലെ സര്ക്കമാര് സ്കൂളുകേളുയും തതപ്രവറ്റെച സ്കൂളുകേളുയും IISER (Indian Institute of

Scientific Education & Research )-ഉയും ഉണച.  ഇനദ്യയനിതല ആറച IISER-കേളനില
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കകേരളത്തെനിലള്ള ഒതരണ്ണയും  എതന്റെ  മണ്ഡലത്തെനിതല വനിതുരയനില കജഴനി  ഫമാമനികനമാടച

കചെര്നമാണച സനിതനി തചെയ്യുനതച.  പകക്ഷ ഇതുവതരയുയും അരുവനിക്കര മണ്ഡലത്തെനില

ഒരു  സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജനില്ലെ.  ഇനച  അരുവനിക്കര  മണ്ഡലത്തെനിതല  മനിടുക്കരമായ,

സമാധമാരണക്കമാരമായ  കടനികേള്ക്കച  സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജനില  കപമാകേണതമങനില

തനടുമങ്ങമാകടമാ  അതല്ലെങനില മറ്റെച  അണ് എയ്ഡഡച  കകേമാകളജുകേളനികലമാ  കപമാകേണയും.

സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജനില്ലെമാത്തെതുതകേമാണച  പണമനില്ലെമാത്തെ  പല  കടനികേളുയും  പഠനയും

ഉകപക്ഷനികക്കണ  അവസകപമാലയും  മണ്ഡലത്തെനിലയും  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലയും

ഉണമായനിട്ടുണച.  റവനബ്ല്യൂ  വകപനികന്റെതടക്കമുള്ള  സലയും  അരുവനിക്കര  മണ്ഡലത്തെനിതല

പല  പഞമായത്തുകേളനിലമുള്ളതനിനമാല  സലലഭദ്യതയച  പ്രശ്നമനില്ലെ.  കേഴനിഞ

സര്ക്കമാരനിതന്റെ കേമാലത്തെച എല്ലെമാ നനികയമാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലയും ഒരു സര്ക്കമാര് കകേമാകളജച

എന  ആശയത്തെനില  ചെനില  പഠനങ്ങള്  തുടങ്ങനിയതമാണച.  തനിരുവനനപുരകത്തെമാടച

കചെര്നകേനിടക്കുന പ്രകദശമമായ അരുവനിക്കരയനില  സര്ക്കമാര് കകേമാകളജനില്ലെ എനതച

ഒരു  നബ്ല്യൂനത  തതനയമാണച.  എല്ലെമാ  പഞമായത്തുകേളുമമായനി  സയുംസമാരനിചച  ഞമാന്

മുന്കേതയ്യടുത്തെച സലയും നലകേമാതമനച വമാഗമാനയും നലകകേയമാണച.  അരുവനിക്കരയനിതല

സമാധമാരണക്കമാരമായ  കടനികേള്ക്കുകവണനി  മണ്ഡലത്തെനില  ഒരു  സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജച

കവണതമന, തനികേച്ചുയും നദ്യമായമമായ ആവശദ്യമമാണച  ഇസൗ സബ്മനിഷനനിലൂതട എനനിക്കച

ഉനയനിക്കമാനള്ളതച. 

വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വകപ്പുമനനി  (തപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച):  സര്,

തനിരുവനനപുരയും ജനില്ലെയനിതല അരുവനിക്കര നനികയമാജകേണ്ഡലത്തെനില ഒരു ഗവണ്തമന്റെച

ആര്ട്സച ആന്റെച സയന്സച കകേമാകളജച  ആരയുംഭനിക്കുനതനിനള്ള  ജനില്ലെമാ പഞമായത്തെച

പ്രസനിഡന്റെനിതന്റെ  നനികവദനയും  പരനികശമാധനിചച  റനികപമാര്ടച  ലഭദ്യമമാക്കമാന്  കകേമാകളജച

വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വകപച  ഡയറക്ടകറമാടച  ആവശദ്യതപടനിരുന.  അരുവനിക്കര

നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനില  ഒരു  ഗവണ്തമന്റെച  കകേമാകളജച  ആരയുംഭനിക്കുനതനിതന്റെ

ആവശദ്യകേത,  സലലഭദ്യത,  അടനിസമാനസസൗകേരദ്യ  ലഭദ്യത,  മറ്റെച  സഹമായങ്ങള്

എനനിവ  സയുംബന്ധനിചച  സലയും  സന്ദര്ശനിചച  വനിശദമമായ  ഒരു  സമാധദ്യതമാ  പഠന

റനികപമാര്ടച ലഭദ്യമമാക്കുവമാന് തകേമാല്ലെയും തഡപബ്ല്യൂടനി വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ ഡയറക്ടകറമാടച കകേമാകളജച

വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ ഡയറക്ടര്  ആവശദ്യതപടനിട്ടുണച.  കകേമാകളജച വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ ഡയറക്ടറുതട

വനിശദമമായ  സമാധദ്യതമാ  പഠന  റനികപമാര്ടച  ലഭദ്യമമാകനമുറയച  ഇക്കമാരദ്യത്തെനില

തുടര്നടപടനികേള് തതകേതക്കമാള്ളുനതമാണച. 
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IV റനികപമാര്ടച  സമര്പണയും

1. 2017-  തല കകേരള സമുദ്ര മതദ്യബന്ധന നനിയനണ   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്ലെനിതന

സയുംബന്ധനിച സബ്ജക്ടച കേമ്മനിറ്റെനി   I-  തന്റെ റനികപമാര്ടച

കൃഷനി വകപ്പുമനനി (  ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   എസച  .   സുനനില കമമാര്  ): സര്, 2017-തല കകേരള

സമുദ്ര  മതദ്യബന്ധന  നനിയനണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലെനിതന  സയുംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടച

കേമ്മനിറ്റെനി  I-തന്റെ റനികപമാര്ട്ടുയും  സബ്ജക്ടച  കേമ്മനിറ്റെനി  റനികപമാര്ടച  തചെയ പ്രകേമാരമുള്ള ബനില്ലുയും

സമനിതനി തചെയര്മമാനമായ ഞമാന് സമര്പനിക്കുന.

2. 2017-  തല കകേരള മമാരനിറടയും കബമാര്ഡച ബനില്ലെനിതന സയുംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടച കേമ്മനിറ്റെനി

V-  തന്റെ റനികപമാര്ട്ടുയും കേമ്മനിറ്റെനിയുതട   2017   മമാര്ചച   31   വതരയുള്ള ആനകേമാലനികേ

റനികപമാര്ട്ടുയും

തപമാതുമരമാമത്തുയും  രജനികസ്ട്രേഷനയും  വകപ്പുമനനിക്കുകവണനി  ശ്രസ്പീ  .    കജമാണ്

തഫര്ണമാണസച  : സര്,  2017-തല  കകേരള  മമാരനിറടയും  കബമാര്ഡച  ബനില്ലെനിതന

സയുംബന്ധനിച സബ്ജക്ടച  കേമ്മനിറ്റെനി  V-തന്റെ റനികപമാര്ട്ടുയും  കേമ്മനിറ്റെനിയുതട  2017  മമാര്ചച  31

വതരയുളള  ആനകേമാലനികേ  റനികപമാര്ട്ടുയും  സമനിതനി  തചെയര്മമാനകവണനി  ഞമാന്

സമര്പനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: റനികപമാര്ട്ടുകേള് സമര്പനിചനിരനിക്കുന.

Vഅനസൗകദദ്യമാഗനികേമായുംഗങ്ങളുതട കേമാരദ്യയും

1.  റനികപമാര്ടച പരനിഗണന

അനസൗകദദ്യമാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയും  പ്രകമയങ്ങളുയും  സയുംബന്ധനിച  സമനിതനിയുതട

പത്തെമാമതച റനികപമാര്ടച

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    എയും  .    ആരനിഫച  : സര്,  അനസൗകദദ്യമാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയും  പ്രകമയങ്ങളുയും

സയുംബന്ധനിച സമനിതനിയുതട പത്തെമാമതച  റനികപമാര്ടച  അയുംഗസ്പീകേരനിക്കണതമന പ്രകമയയും

ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   കജമാണ് തഫര്ണമാണസച  : സര്, ഞമാന് പ്രകമയതത്തെ പനിനമാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : അനസൗകദദ്യമാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയും  പ്രകമയങ്ങളുയും  സയുംബന്ധനിച

സമനിതനിയുതട  പത്തെമാമതച റനികപമാര്ടച സഭ അയുംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.
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2. സമാമമാനദ്യമമായനി തപമാതുതമാലരദ്യമുള്ള സയുംഗതനികേള് സയുംബന്ധനിച
പ്രകമയങ്ങള്

1. ഐ.ടനി. കമഖലയനിതല പ്രതനിസന്ധനി

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.  ശബരസ്പീനമാഥന്  2017  കമയച  19-ാം തസ്പീയതനി
പ്രകമയയും  അവതരനിപനിചച  സയുംസമാരനിച്ചുതവങനിലയും  സഭ  പനിരനിഞതനിനമാല  ചെര്ച
പൂര്ത്തെനിയമാക്കമാനമായനില്ലെ.  ശ്രസ്പീ. തകേ. എസച. ശബരസ്പീനമാഥനച ചെര്ച തുടരമാവനതമാണച.

ശ്രസ്പീ  .   തകേ  .   എസച  .   ശബരസ്പീനമാഥന്  : സര്, വളതര പ്രധമാനതപട ഒരു വനിഷയമമാണച
കേഴനിഞ  കമയച  19-ാം  തസ്പീയതനി  അനസൗകദദ്യമാഗനികേ  പ്രകമയമമായനി  ഞമാന്
അവതരനിപനിചതച.  ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  തതമാഴനില  കമഖലകേളനില  പുതുതമായനി
ഉണമായനിട്ടുള്ള  ആകഗമാള  മമാറ്റെങ്ങളുയും  തതമാഴനില  അസനിരതയുയും  തതമാഴനില
സമാധദ്യതമാക്കുറവയും  കേമാരണയും  നമ്മുതട  നമാടനിതല  സമാധമാരണക്കമാരമായ
തചെറുപക്കമാര്ക്കുണമാകന  ആശങകേള്  പരനിഹരനിക്കുവമാന്  കകേന്ദ്ര-സയുംസമാന
സര്ക്കമാരുകേള്  ഇടതപടണതമന  ഒരു  ആവശദ്യമമാണച  അനച  ഞമാന്  ഉനയനിചതച.
സമയക്കുറവമൂലയും  അനച  പൂര്ണ്ണമമാക്കുവമാന്  കേഴനിഞനില്ലെ.  ഈ  പ്രശ്നയും  ഞമാന്
അവതരനിപനിചകശഷയും  എല്ലെമാ  ദനിവസതത്തെയുയും  പത്രയും  വമായനിക്കുകമ്പമാള്  നമുക്കച
മനസ്സനിലമാകയും  ഇതച  കൂടുതല  സങസ്പീര്ണ്ണമമാകകേയമാണച  എനച.  ഇനച
മലയമാളനികേളുള്തപതട  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില  വര്ക്കച  തചെയ്യുന  ഏകേകദശയും
പതനിനമായനിരകത്തെമാളയും  ജസ്പീവനക്കമാതര  നനിഷ്ഠൂരമമായനി  പനിരനിച്ചുവനിടുന  ഒരവസയമാണച
ഇനദ്യയനിതല എല്ലെമാ സയുംസമാനങ്ങളനിലയും  നടനതകേമാണനിരനിക്കുനതച.  എന്തുതകേമാണച
ഇങ്ങതന സയുംഭവനിക്കുനതവനച തസ്പീര്ചയമായുയും കകേരളയും പഠനവനികധയമമാകക്കണതുണച.
1990-നകശഷമമാണച  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില  ഇത്രയധനികേയും  തതമാഴനിലവസരങ്ങള്
ഇനദ്യയനില  വനതച.  2007-ല  1500  എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച  കകേമാകളജുകേള്
മമാത്രമമാണുണമായനിരുനതതങനില  ഇനച  ഏകേകദശയും  3300  എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച
കകേമാകളജുകേള്  ഇനദ്യയനിതലമാടമാതകേയുണച  കകേരളത്തെനില  എണ്ണത്തെനില  വര്ദ്ധന
വണമായനിട്ടുള്ളതുയും   എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച  കകേമാകളജുകേള്തതനയമാണച.  ഏകേകദശയും
150  മനില്ലെദ്യണ്  കഡമാളറനിതന്റെ  ഐ.ടനി.  എകചകപമാര്ടച  ഇനദ്യയനില  നടന
തകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇനദ്യയനില  39  ലക്ഷയും  ജസ്പീവനക്കമാരമാണച  ഐ.ടനി.
കമഖലയനില കജമാലനി തചെയ്യുനതച. 15  ലക്ഷയുംകപര് ബമായുംഗ്ലൂരനില കജമാലനി തചെയ്യുനണച.
കേണക്കുകേള് പരനികശമാധനിചമാല അതനില 30 ശതമമാനകത്തെമാളയും മലയമാളനികേളമാതണനച
ഗഹനിക്കമാവനതമാണച.  ഏകേകദശയും  10  ലക്ഷകത്തെമാളയും  മലയമാളനികേള്  ഐ.ടനി.
കമഖലയനില  വനികദശത്തുയും  ബമായുംഗ്ലൂരനിലയും  റഹദ്രമാബമാദനിലയും  തചെറനയനിലയും
കബമായുംതബയനിലയും  പൂതനയനിലയും  കകേരളത്തെനിലമമായനി  കജമാലനി  തചെയ്യുനണച  എനമാണച
എതന്റെ  ഊഹയും.  അമ്പതനിനമായനിരകത്തെമാളയും  ആളുകേള്  തനിരുവനനപുരയും
തടകകമാപമാര്ക്കനിതല  400  കേമ്പനനികേളനിലമായനി  കജമാലനി  തചെയ്യുനതണനമാണച
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കേണക്കുകേള്  വദ്യകമമാക്കുനതച.  കകേരളത്തെനിലനനിനയും  ഏകേകദശയും  25  ലക്ഷയും
ആളുകേള് ഇനച  മനിഡനില ഈസ്റ്റേനിലയും അറബച  രമാജദ്യങ്ങളനിലയും  കജമാലനി  തചെയ്യുനണച.
കേഴനിഞ  കേമാലങ്ങളനില  ഉണമായനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  തസ്പീരുമമാനങ്ങള്  കേമാരണയും  ഐ.ടനി.
രയുംഗയും  തകേര്നതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  പഴയതുകപമാതല  തമയനിന്റെനന്സച  തടസ്റ്റേനിയുംഗച
വനിഭമാഗത്തെനില  ആളുകേതള  ആവശദ്യമനില്ലെ.   ഐ.ടനി.  ഓകടമാകമഷനയും  ഇന്റെര്തനറ്റെച
ഓഫച  തനിങചസുയും  വനതനിനകശഷയും  ഇത്രയുമധനികേയും  ജസ്പീവനക്കമാരുതട  ആവശദ്യയും
കേമ്പനനികേള്ക്കനില്ലെ.  പണച  100  കപ്രമാഗമാമര്മമാകരമാ  തടസ്റ്റേനിയുംഗച  എഞനിനസ്പീകയകഴമാ
കവണനിയനിരുന  ഒരു  കപ്രമാജക്ടനിനച  ഇനച  20  ആളുകേതള  മമാത്രകമ  ആവശദ്യമുള.
ബമാക്കനിവരുന  80  ഐ.ടനി.  എഞനിനസ്പീകയഴച  റനി ഡന്റെന്റെച  ആകന  ഒരവസയമാണച
ഇനദ്യയനില  വനതകേമാണനിരനിക്കുനതച.   കലമാകേതമമ്പമാടുയും  ഇകപമാള്  കേമാണുന  ഒരു
പ്രതനിഭമാസമമാണച  കജമാബച  തലസച  കഗമാത്തെച.  6  ശതമമാനവയും  7  ശതമമാനവയും
വളര്ചയുതണനച  പറയുനതണങനിലയും  കലബര്  കഗമാത്തെനിതന്റെ  വളര്ച  കകേവലയും
3  ശതമമാനത്തെനില തമാതഴയമാകന ഒരവസയമാണച കേമാണുനതച.  അതനികനക്കമാളുപരനി
അകമരനിക്കയനിതല  പുതനിയ  പ്രസനിഡന്റെച,  തഡമാണമാള്ഡച  ടയുംപച  വനതനിനകശഷയും
ഇനദ്യക്കച H-1B വനിസ തകേമാടുക്കുനതനില തറസ്ട്രേനിക്ഷന് ഏര്തപടുത്തെനിയനിട്ടുണച.  ഏറ്റെവയും
കൂടുതല  H-1B  വനിസ  എടുക്കുനതച  ഇനദ്യമാക്കമാരമാണച.   H-1B  വനിസയുതട  ഫസ്പീസച
60,000  കഡമാളറനിലനനിനയും  1,30,000  കഡമാളറമായനി  ഉയര്ത്തെനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.
അകതമാതടമാപയും  ഇനദ്യയനിലള്ള  H-1B  വനിസയുതട  എണ്ണയും  കറയ്ക്കുവമാനള്ള
തസ്പീരുമമാനവയും തഡമാണമാള്ഡച ടയുംപച എടുത്തെനിരനിക്കുകേയമാണച.  ബഹുമമാനതപട നമ്മുതട
പ്രധമാനമനനി  അകമരനിക്കയനിലകപമായനിടച  ഇതനിതനക്കുറനിചച  ഒരു  വമാക്കുകപമാലയും
പറഞനില്ലെ.  അകദ്ദേഹയും  ഇനദ്യയനിതല  ഐ.ടനി.  ജസ്പീവനക്കമാരുതട  സുരക്ഷനിതതക്വതത്തെ
ക്കുറനിചച  സയുംസമാരനിക്കമാതനിരുനതച  വളതര  പരനിതമാപകേരമമായനികപമായനി.  യു.എസച.-ലയും
യൂകറമാപനിലയും  ഒതക്ക  സക്വകദശനിവത്കേരണയും  നടനതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇതനിതന്റെ
ഭമാഗമമായനി  എല്ലെമായനിടത്തുയും  ആളുകേതള  പനിരനിച്ചുവനിട്ടുതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഒരു
മമാസയുംമുമ്പച  പത്രത്തെനില  വതനമാരു  വമാര്ത്തെയമാണച,  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില  കജമാലനി
തചെയ്യുന  തടകേച  മഹസ്പീന്ദ്ര  എന  കേമ്പനനിയനിതല  ഒരു  ജസ്പീവനക്കമാരനച  തപ്രമാകമമാഷന്
ലഭനിചതമായനി കേത്തെച ലഭനിച്ചു.  തപ്രമാകമമാഷന് ലഭനിചച മൂനനമാലച ദനിവസങ്ങള്ക്കുകശഷയും
ആ  കേമ്പനനിയനിതല  എചച.ആര്.  മമാകനജര്  കഫമാണനിലൂതട  ഈ  ഐ.ടനി.
ജസ്പീവനക്കമാരതന വനിളനിചച  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയമാതണനച പറഞ.  പതക്ഷ ബുദ്ധനിമമാനമായ
ആ ഐ.ടനി. ജസ്പീവനക്കമാരന് കഫമാണ് സയുംഭമാഷണയും തറകക്കമാര്ഡച തചെയ്യുകേയുയും സസൗണച
കസൗഡനിലൂതട  അതച  യൂടബ്ല്യൂബനിലയും  നവമമാധദ്യമങ്ങളനിലതമമാതക്ക  പ്രചെരനിപനിച്ചു.  പഴയ
എകസ്റ്റേറ്റുകേളനികലമാ  ബ്രസ്പീടസ്പീഷച  ഭരണകേമാലകത്തെമാ  നമ്മള്  കേമാണമാത്തെ  ഇത്തെരയും
രസ്പീതനിയനിലള്ള  പ്രവണതകേള്  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില  കേടനവനകേമാരദ്യയും  നമാട്ടുകേമാര്
അറനിഞതച  ഈ  കഫമാണ്  സകന്ദശയും  ടനി.വനി.-യനില  വനകപമാഴമാണച.  അതച
അറനിഞയുടതന മഹസ്പീന്ദ്ര ഗ്രൂപനിതന്റെ തചെയര്മമാനമായ ശ്രസ്പീ. ആനന്ദച മഹസ്പീന്ദ്രയടക്കമുള്ള
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ആളുകേള്  മമാപച  പറഞ.  ഏകേകദശയും  അമ്പതനിനമായനിരകത്തെമാളയും  ആളുകേള്
ഇതുകപമാതല  പനിരനിച്ചുവനിടതപടുന  അവസയനിതലത്തെനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  എനച
മമാനദണ്ഡയും കനമാക്കനിയമാണച ആളുകേതള പനിരനിച്ചുവനിടുനതതന ഒരു കചെമാദദ്യമുണച.  പുവര്
തപര്കഫമാര്മന്സച  അതല്ലെങനില  പ്രവര്ത്തെന  മനികേവനില്ലെ  എനമാണച  പലകപമാഴയും
പറയുനതച.  നമ്മള്  മനസ്സനിലമാകക്കണതച,  ഈ  കേമ്പനനികേതള  വളര്ത്തെനിയ  ഏറ്റെവയും
മനിടുക്കരമായ  യുവമാക്കതള  ലമാഭയും  കറയുനതനിതന്റെ  കപരനില  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയമാണച.
പനിരനിച്ചുവനിടല  പലകപമാഴയും  അപഹമാസദ്യമമാണച.  ആളുകേതള  കേമ്പനനിയനികലയച
വനിളനിച്ചുവരുത്തെനി  തമാങളുതട  പ്രവര്ത്തെനയും  കമമാശമമാതണനച  പറയുയും.  ഒനകേനില
പനിരനിഞകപമാകേണയും  അതല്ലെങനില  ഞങ്ങള്  നനിങ്ങതള  പുറത്തെമാക്കുതമനമാണച
പറയുനതച.  കലമാണുയും  കടുയുംബവതമമാതക്കയുള്ള  യുവമാക്കള്  കപടനിചച  പറയുയും,
പനിരനിച്ചുവനിടരുതച,  നല്ലെ കകേമാണ്ഡക്ടച സര്ടനിഫനിക്കറ്റെച തനമാല ഒരു മമാസത്തെനിനകേകമമാ
രണച മമാസത്തെനിനകേകമമാ സനിവനിയറന്സച  പമാകക്കജച വമാങ്ങനി തപമായ്തക്കമാള്ളമാതമനച.
അരമാഷസ്പീയതയുതട  ഏറ്റെവയും  വലനിയ  കേമാരദ്യമമായമാണച  ഇതനിതന  കേമാണുനതച.  ഞമാന്
ഈ  പ്രകമയത്തെനിലൂതട  അവതരനിപനിക്കമാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച,  ഇതനിതന്റെ
പ്രവര്ത്തെനമമാനദണ്ഡയും  എനമാതണനച  അറനിയമാനള്ള  അവകേമാശയും  ഓകരമാ
ജസ്പീവനക്കമാരനമുണച.  ഞമാന്  ഒരു  തചെരുപച  നനിര്മ്മമാണ  ഫമാക്ടറനിയനില  കജമാലനി
തചെയ്യുകേയമാതണങനില, ഒരു ദനിവസയും 50 തചെരുപച നനിര്മ്മനിക്കണതമനള്ളതമാണച എതന്റെ
പ്രവര്ത്തെനമമാനദണ്ഡയും.  ഞമാന്  50  തചെരുപച നനിര്മ്മനിക്കമാതത മുപകതമാ ഇരുപകതമാ
തചെരുപമാണച നനിര്മ്മനിക്കുനതതങനില അതച കഴപമമാതണനച എനനിക്കച മനസ്സനിലമാക്കമായും.
പതക്ഷ,  ഐ.ടനി.  കമഖലയനിതല  തപര്കഫമാമന്സച  കററ്റെനിയുംഗച  വരുന  സമയത്തെച
മമാത്രമമാണച  തസ്പീരുമമാനനിക്കുനതച.  അകപമാള്  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  എനമാതണനച  മുന്കൂര്
അറനിയമാനള്ള  അവകേമാശയും  ഓകരമാ  ജസ്പീവനക്കമാരനമുണച.  അതച  കേമ്പനനികേള്
വദ്യകമമാക്കണയും.  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  അവസമാന  നനിമനിഷയും  മമാറ്റുകമ്പമാഴമാണച
പ്രശ്നമമാകനതച. ആദദ്യയും പറയുയും വരുമമാനമമാണച മമാനദണ്ഡതമനച. അവസമാനയും പറയുയും
വരുമമാനത്തെനിനച  പകേരയും  ലമാഭമമാണച  മമാനദണ്ഡതമനച.  അകപമാള്  വരുമമാനത്തെനിതന്റെ
മമാനദണ്ഡത്തെനില  തപര്കഫമാമന്സനിനച  കഴപയും  കേമാണനില്ലെ.   പതക്ഷ,  കപ്രമാഫനിറ്റെനിതന്റെ
മമാനദണ്ഡത്തെനില  പ്രശ്നയും  കേമാണുയും.  എനമാണച  മമാനദണ്ഡതമനച  കൃതദ്യമമായനി
അറനിയമാനള്ള  അവകേമാശയും  ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കുണച.  നമ്മള്  ഐ.ടനി.  കമഖലയനിതല
നനിയമങ്ങതളക്കുറനിതചമാനയും സമാരമമായനി  പഠനിചനിടനില്ലെ.  ഇനദ്യയനിതല ജനി.ഡനി.പനി.-യുതട
ഏകേകദശയും  60  ശതമമാനത്തെനിലക്കൂടുതല  വരുനതച  സര്വ്വസ്പീസച  കമഖലയനില
നനിനമാണച.  സര്വ്വസ്പീസച  കമഖലയനിതല തതമാഴനില നനിയമങ്ങളമാണച  നമ്മള് എകപമാഴയും
ചെര്ച  തചെയ്യുനതച.  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില  വര്ക്കച  തചെയ്യുനവരുതട  തതമാഴനില
നനിയമങ്ങള് എനമാതണനളളതച വദ്യകമമാക്കണയും.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : തതമാഴനില നനിയമങ്ങള് എതനങനിലമുകണമാ?
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ശ്രസ്പീ  .   തകേ  .   എസച  .   ശബരസ്പീനമാഥന്  : തതമാഴനില നനിയമങ്ങളുകണമാ എനള്ളതച ഒരു
കചെമാദദ്യമമാണച.  പല സയുംസമാനങ്ങളുയും പല തരത്തെനിലള്ള മറുപടനികേളമാണച നലകനതച.
പൂനയനിതല  കലബര്  കേമ്മസ്പീഷതന്റെ  മുനനില  100  കകേസുകേളുണച.  റഹദ്രമാബമാദനിലയും
കേര്ണ്ണമാടകേത്തെനിലയും  കകേസുകേളുണച.  അതുകപമാതല  എത്രമമാത്രയും  കകേസുകേള്
കകേരളത്തെനില  റനികപമാര്ടച  തചെയനിട്ടുതണനച  എനനിക്കറനിയനില്ലെ.  ഒരു  ഐ.ടനി.
നനിയമത്തെനിലയും  ഇനദ്യയനിതല  ഒരു  നനിയമത്തെനിലയും  തപര്കഫമാമന്സച  എന  വമാക്കച
പറയുനനില്ലെ.  തപര്കഫമാമന്സച  എന  വമാക്കച  പറഞച  അമ്പതനിനമായനിരകത്തെമാളയും
ആളുകേതള പനിരനിച്ചുവനിടുകമ്പമാള് ആ തപര്കഫമാമന്സച എനമാതണനച അറനിയുവമാനള്ള
നനിയമയും  ഉണമായനിരനിക്കണയും.  തസ്പീര്ചയമായുയും  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  ഉണമാകേണയും.
തപര്കഫമാമന്സനിതന്റെ  കപരനില  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  മമാസ്സച  കല  ഓഫച  നടത്തുന
പ്രവണത ശരനിയല്ലെ.  ഇതനിതനക്കുറനിചച സയുംസമാരനിക്കുകമ്പമാള് പലരുയും പറയുയും, ഐ.ടനി.
കമഖലയ്തക്കതനിതര  സയുംസമാരനിക്കുകേയമാതണങനില  വദ്യമാവസമായനികേ  നനികക്ഷപയും
തമാകഴയ്ക്കുകപമാകതമനച.  അങ്ങതനതയമാനമനില്ലെ.  1990  മുതല  2017  വതരയുള്ള
കേമാലഘടയും  കേഴനിഞ.  10-20  വര്ഷയും  ചെമാകേരയമായനിരുന.  എനനിക്കച  ഒര്മ്മയുണച,
ഞമാന് ടനിവമാന്ഡ്രെയും എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച കകേമാകളജനില പഠനിക്കുകമ്പമാള് ഒരു കേമ്പനനി 150
കപതരയമാണച  കപസച  തചെയതച.  ഓകരമാ  കേമ്പനനിയുയും  150  കപതരയുയും  200
കപതരയുതമമാതക്കയമാണച  കപസച തമന്റെച  തചെയ്യുനതച.  എനനിക്കുയും  കപസച തമന്റെച
കേനിടനിയതമാണച. ഞമാന് പറഞവരുനതച, ആ തഹഡച വനിന്റെച കേനിടനിയ സമയയും കേഴനിഞ.
ഇനനി  തസ്റ്റേബനിറലസച  തചെയ്യുകേയമാണച.  കകേരളത്തെനിതല  മദ്ധദ്യവര്ത്തെനി  സമൂഹയും
വളരമാനള്ള കേമാരണയും ഐ.ടനി.  കമഖലയമാണച.  ഇങ്ങതനയുള്ള കമഖലയനില നമ്മുതട
കടനികേതള,  ജസ്പീവനക്കമാതര  നനിഷ്ഠൂരമമായനി  മമാനദണ്ഡത്തെനിതന്റെ,  തപര്കഫമാമന്സനിതന്റെ
കപരനില  മുള്മുനയനില  നനിര്ത്തുന  അവസ  അവസമാനനിപനിക്കുവമാന്  ഇതച
പരനിഗണനയ്തക്കടുത്തെച  സര്ക്കമാര്  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനമാണച  ഞമാന്  ഈ
പ്രകമയത്തെനിലൂതട ആവശദ്യതപടുനതച. ഞമാന് അധനികേയും പ്രസയുംഗനിക്കുനനില്ലെ.  നന്ദനി.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറമായും:  സര്,  ബഹുമമാനദ്യനമായ  അയുംഗയും,
ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.  ശബരസ്പീനമാഥന് അവതരനിപനിച പ്രകമയതത്തെ ഞമാന് പൂര്ണ്ണമമായുയും
പനിനമാങ്ങുന. സമയക്കുറവതകേമാണച ദസ്പീര്ഘമമായനി സയുംസമാരനിക്കമാന് ആഗഹനിക്കുനനില്ലെ.
ബഹുമമാനദ്യനമായ  തതമാഴനില  മനനിയുതട  സമാനനിദ്ധദ്യയും  ഇസൗ  ചെര്ച  നടക്കുന
കവളയനില  കേമാണുനനിതല്ലെന  കേമാരദ്യയും  ബഹുമമാനതപട  തചെയര്  ശ്രദ്ധനിക്കണതമനച
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയമാണച.  ഇത്രയുയും  ഗസൗരവമമായനി  ഇസൗ  വനിഷയയും  സഭ  ചെര്ച
തചെയ്യുകമ്പമാള് ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനയും ആ നനിലയ്ക്കുളള ശ്രദ്ധ കേനിട്ടുനകണമാ
എനച  പരനികശമാധനിക്കണയും.  ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.  ശബരസ്പീനമാഥന്  പറഞതു
കപമാതല,  തഎ.റ്റെനി.  കമഖലയനില  അനഭനിലഷണസ്പീയമമായ  ധമാരമാളയും  പ്രവണതകേള്
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തതമാഴനിലമാളനികേള്തക്കതനിരമായനി  വളര്നവരുന  എനതച  എത്രകയമാ  ഉദമാഹര
ണങ്ങളനിലൂതട  നമുക്കച  കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുയും.  ഇതച  യഥമാര്തത്തെനില  തഎ.ടനി.
കമഖലയുതട  മമാത്രയും  പ്രശ്നമമാതണനച  പറയമാന്  സമാധനിക്കനില്ലെ.  സമസ്പീപകേമാലത്തെച
കകേമാര്പകററ്റെച കമഖലകേളനിലടക്കയും എല്ലെമാ കമഖലകേളനിലയും ഇസൗ രസ്പീതനിയനിലള്ള തതമാഴനില
പസ്പീഡനങ്ങതളക്കുറനിച്ചുള്ള  വമാര്ത്തെകേള്  വരനികേയമാണച.  കകേരളത്തെനിതല  മമാധദ്യമങ്ങള്
വളതരയധനികേയും  ചെര്ച  തചെയ്യുന  ഒരു  വനിഷയമമാണച  അയുംബമാനനിയുതട  ചെമാനലമായ
നബ്ല്യൂസച  18-മമായനി  ബന്ധതപടച  ഒരു  ദളനിതച  സസ്പീതയ  കജമാലനിയനിലനനിനയും
പനിരനിച്ചുവനിടതനിതനത്തുടര്നച അവര് ആത്മഹതദ്യ തചെയ സയുംഭവയും.  ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.
ശബരസ്പീനമാഥന്  തഎ.ടനി.  കമഖലതയക്കുറനിചച  പറഞതുകപമാതല  തപര്കഫമാര്മന്സച
അതതപ്രസലമമായനി  ബന്ധതപടമാണച  പലകപമാഴയും  വനിവമാദങ്ങള്  ഉണമാകനതച.
എനമാണച  തനനിലനനിനയും  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതതനച  അറനിയമാനള്ള  അവകേമാശയും
തതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുണച.  അതച  ഏതച  നനിലവതര  മസ്പീറ്റെച തചെയ്യതപടണയും,
തപര്കഫമാര്മന്സനിതന്റെ തതക്രറ്റെസ്പീരനിയ എനമാണച; എനതനിതനക്കുറനിതചല്ലെമായും കൃതദ്യമമായനി
കേമ്മബ്ല്യൂണനികക്കഷന്  നടക്കുനനില്ലെ  എനളളതമാണച  പലകപമാഴയും  കേമാണമാന്
സമാധനിക്കുനതച.  അതുമമായനി ബന്ധതപടച പല തരത്തെനിലള്ള തതമാഴനില പസ്പീഡനങ്ങളുയും
അതനിനള്ള സമാഹചെരദ്യങ്ങളുയും തഎ.ടനി. കമഖലകേളനില നനിലനനിലക്കുന. കഫമാണനിലൂതട
ജസ്പീവനക്കമാതര  പനിരനിച്ചുവനിടുനതടക്കമുള്ള  വളതര  ഗുരുതരമമായ  കേമാരദ്യങ്ങള്,  തടകേച
മകഹന്ദ്രയുതട  ഉദമാഹരണങ്ങള്  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചുതകേമാണച  ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.
ശബരസ്പീനമാഥന്  ഇവനിതട  പറഞ.  അത്തെരത്തെനിലള്ള  സമാഹചെരദ്യങ്ങള്
കകേരളത്തെനിലണമാകേമാത്തെ  തരത്തെനില  നമുക്കച  മുകനമാട്ടുകപമാകകേണതമായനിട്ടുണച.  പല
കമഖലകേളനില നനിനമാണച  മനഷദ്യര്  വളര്നവരുനതുയും തതമാഴനില കമഖലകേളനികലയച
പ്രകവശനിക്കുനതുയും.  പനികനമാക്ക  വനിഭമാഗങ്ങളനിലനനിനയും  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗങ്ങളനിലനനിനയും  വരുന  ആളുകേള്,  വനനിതകേള്,  മറ്റെച  പനികനമാക്ക
സമാഹചെരദ്യങ്ങളനിലനനിനയും  ഗമാമസ്പീണ  കമഖലകേളനിലനനിനയും  വരുന  ആളുകേള്
തുടങ്ങനിയവര്  കകേമാര്പകററ്റെച  കമഖലയനിതല  കേഴത്തെറുപന്  മതരരയുംഗത്തെച
എത്തെനിതപടുകമ്പമാള്  അവര്  പല  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ചൂഷണങ്ങള്ക്കച  വനികധയമമാകന.
അവര്  ഒനനിനയും  തകേമാള്ളമാത്തെവരമാതണനയും  ഇനതത്തെ  പണനിക്കച  അവര്
കയമാഗദ്യരതല്ലെനയും  ആറച  മമാസത്തെനിനകേയും  നനിങ്ങള്  കനതര  ആയനിതക്കമാള്ളണയും
അതല്ലെങനില  ഇവനിതട  തുടരമാന്  കേഴനിയനില്ലെ  എതനമാതക്കയുള്ള  പലതരത്തെനിലളള
സമ്മര്ദ്ദേങ്ങള്  നനിലനനിലക്കുന  എനതമാണച  നമുക്കച  കേമാണമാന്  കേഴനിയുനതച.
അതുതകേമാണച  തതമാഴനില  വകപച  നമ്മുതട  നമാടനിതല  എന്.ജനി.ഒ.-കേള്  അടക്കമുള്ള
ആളുകേതളയുയും  ഇസൗ  കമഖലയനിതല  വനിദഗ്ദ്ധന്മമാകരയുയും  സഹകേരനിപനിച്ചുതകേമാണച
ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  സമാഹചെരദ്യങ്ങതളപറ്റെനി  സമഗമമായനി  പഠനിക്കമാന്  തയ്യമാറമാകേണയും.
ഏതതല്ലെമായും  തരത്തെനിലള്ള  പസ്പീഡനങ്ങളമാണച   പടനികേജമാതനി  വനിഭമാഗത്തെനിലതപടുന
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ആളുകേള്,  വനനിതകേള്,  ഗമാമസ്പീണ  കമഖലകേളനിലനനിനയും  വരുന  ആളുകേള്
തുടങ്ങനിയവര്ക്കച  കകേമാര്പകററ്റെച  കമഖലകേളനില  ചൂഷണങ്ങളുതട  രൂപത്തെനില
അനഭവനികക്കണനിവരുനതതനച  സമഗമമായനി  പഠനിക്കമാനയും  അതനിതന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില  ഇതുമമായനി  ബന്ധതപടച  ഒരു  നയമുണമാക്കമാനയും   സമഗമമായ
നനിയമനനിര്മ്മമാണത്തെനികലയച  നയനിക്കമാനയും  ഇസൗ  ചെര്ച  ഉപകേരനിക്കണതമനമാണച
എനനിക്കച അഭദ്യര്തനിക്കമാനള്ളതച.  ഇവനിതട  പല നനിയമങ്ങളുയും ഉകണമാ എനകപമാലയും
സയുംശയനിക്കുകേയമാണച.  ഗവണ്തമന്റെച  ആ കേമാരദ്യത്തെനില   ഗസൗരവതരമമായ സമസ്പീപനയും
സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനച  അഭദ്യര്തനിച്ചുതകേമാണച  ഞമാന്  എതന്റെ  വമാക്കുകേള്
അവസമാനനിപനിക്കുന.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ശ്രസ്പീ  .    എയും  .    സക്വരമാജച:  സര്,  വളതര കേമാലനികേ പ്രമാധമാനദ്യമുള്ള ഒരു വനിഷയതത്തെ
സയുംബന്ധനിചമാണച ബഹുമമാനതപട അയുംഗയും ഇവനിതട പ്രകമയയും അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതച.
ആ  പ്രകമയയും  മുകനമാട്ടുവയ്ക്കുന  ആശങകേകളയുയും  വനിശകേലനങ്ങകളയുയും  ഏതമാണച
പൂര്ണ്ണമമായനി  അനകൂലനിക്കുകേയമാണച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ  സമ്പദ്ഘടനതയ  തമാങ്ങനി
നനിര്ത്തുന  ഘടകേങ്ങള്ക്കച  മമാറ്റെയുംവനതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ആകഗമാള
സമ്പദച വദ്യവസയനില  ക്രൂഡചഓയനിലനിനളള  സയുംഭമാവന  ഗണദ്യമമായനി  കറയുനതനിതന്റെ
ഭമാഗമമായനി  മലയമാളനികേള്ക്കുണമായനിരുന  കജമാലനി  സമാധദ്യതയനില  വന്  കറവമാണച
ദനിനയുംപ്രതനി ഉണമായനിതക്കമാണനിരനിക്കുനതച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ കേമാര്ഷനികേ വദ്യമാവസമായനികേ
കമഖലകേളമാകേതട  പ്രതസ്പീക്ഷയ്തക്കമാത്തെച  വനികേസനിക്കുനമനില്ലെ.  അതുതകേമാണച
വര്ത്തെമമാനകേമാലത്തെച  നമ്മുതട  സയുംസമാനത്തെനിതന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയുതട  വളര്ചതയ
സയുംബന്ധനിച  എല്ലെമാ  നനിരസ്പീക്ഷണങ്ങളുയും  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുനതച  തഎ.ടനി.-കയയുയും
ടൂറനിസയും കമഖലകേകളയുതമമാതക്കയമാണച. രമാജദ്യതത്തെ തഎ.ടനി. വദ്യവസമായത്തെനിതന്റെ ആദദ്യ
പതനികേരമാണച നമ്മതളനച  പറയമായും.  ആ  പറയുനതച  കകേവലയും  ആലങമാരനികേമല്ലെ,
യമാഥമാര്തദ്യയും  തതനയമാണച.  നമ്മുതട  രമാജദ്യതത്തെ  ആദദ്യതത്തെ  തടകകമാപമാര്ക്കച
തനിരുവനനപുരയും  തടകകമാപമാര്ക്കമാണച.  തഎ.ടനി.  കമഖലയുതട  വനികേസനത്തെനിതന്റെയുയും
വളര്ചയുതടയുയും  അനനമമായ  സമാധദ്യതകേതള  പ്രവചെന  ദൃഷ്ടനികയമാതട  മുന്കൂടനി
കേമാണമാനയും മനികേച തുടക്കയുംകറനിക്കമാനയും കേഴനിഞ ഒരു ജനതയുയും നമാടുമമാണച നമ്മുകടതച.
പതക്ഷ  നനിര്ഭമാഗദ്യകേരതമനച  പറയതട  അവനിതട  നനിനയും  അകത  കവഗതകയമാതട
കേമാലമാനസൃതമമായനി  മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന്  നമുക്കച  കേഴനിഞനിടനിതല്ലെനള്ളതച
യമാഥമാര്തദ്യമമാണച.  നമുക്കച  പുറകകേവനവര്   മുനനിതലത്തുന  കേമാഴ്ചയമാണച  പനിനസ്പീടച
കേണതച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ  വമാര്ഷനികേ  തഎ.ടനി.  കേയറ്റുമതനി  ഇകപമാള്  ഏകേകദശയും
പതനിനയ്യമായനിരയും കകേമാടനി രൂപ മമാത്രമമാണച.  ആനമാപ്രകദശച, തമനിഴച നമാടച, കേര്ണ്ണമാടകേയും
ഉള്തപതടയുള്ള  അയല  സയുംസമാനങ്ങളുമമായനി  തമാരതമദ്യതപടുത്തെനിയമാല
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നമ്മുകടതനികനക്കമാള്  എത്രകയമാ  ഇരടനിയമാണച  ഇസൗ  കമഖലയനിലനനിനള്ള
ആ  സയുംസമാനങ്ങളുതട  വരുമമാനതമനച  കേതണത്തെമാന്  സമാധനിക്കുയും.  ഏതമായമാലയും
ഇകപമാള് ഇസൗ രയുംഗയും നവസ്പീകേരനിക്കമാന്/കേമാലമാനസൃതമമാക്കമാന് പുതനിയ കേമാഴ്ചപമാകടമാതട
മുകനമാട്ടുകപമാകേമാനള്ള  ശ്രമയും  നമായും  നടത്തെനിതക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  അഞച
വര്ഷത്തെനിനള്ളനില  തകേമാചനി  ഇന്കഫമാ  പമാര്ക്കനില  ഒരു  ലക്ഷയും  തതമാഴനിലവസരയും
സൃഷ്ടനിക്കമാന്  കേഴനിയുതമനമാണച  ഇകപമാള്  കേണക്കമാക്കുനതച.  വനിവരസമാകങതനികേ
കമഖലയനിതല  വളര്ചയനസൃതമമായനി  സമാകങതനികേ  പരനിചെയവയും  മനികേവമുള്ള
ഉകദദ്യമാഗമാര്തനികേളുതട  അഭമാവവയും  ഇസൗ  രയുംഗത്തുതണനമാണച  വനിദഗ്ദ്ധര്  പറയുനതച.
വനിവനിധ  എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച  കകേമാകളജുകേളനിതല  തഎ.ടനി.  അധനിഷനിത  കകേമാഴകേളുതട
നനിലവനിതല  സനിലബസുകേള്  കേമാലമാനസൃതമമായനി  പരനിഷരനിചമാല  മമാത്രകമ
ആ  രയുംഗതത്തെ  തതമാഴനിലവസരങ്ങള്ക്കച  കയമാഗദ്യതയുള്ളവരമായനി  നമ്മുതട
ഉകദദ്യമാഗമാര്തനികേള്ക്കച  മമാറമാന്  കേഴനിയൂ.  ഏതമായമാലയും  ഇസൗ  രയുംഗത്തെച  ഇകപമാള്
ഉണമായനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസന്ധനിതയപറ്റെനിയമാണച  പ്രകമയത്തെനില  ചൂണനിക്കമാണനിചനിട്ടുള്ളതച.
പനിനമാങ്ങനിതക്കമാണച  സയുംസമാരനിച  അയുംഗവയും  അത്തെരയും  ചെനില  കേമാരദ്യങ്ങതളക്കുറനിചച
ഇവനിതട സൂചെനിപനിക്കുകേയുണമായനി.  വളതര ഗസൗരവകേരമമായ കേമാരദ്യങ്ങളമാണച.  2015-ല
ഇനദ്യയനിതല  തഎ.ടനി.  രയുംഗത്തുള്ള  തതമാഴനിലവസരങ്ങള്  കേണക്കമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച
ഏകേകദശയും മൂനച ലക്ഷമമാണച.  എനമാല കേഴനിഞ വര്ഷയും അതച  1.75  ലക്ഷമമായനി
കറഞ എനമാണച കേണക്കുകേള് സൂചെനിപനിക്കുനതച. ഇന്കഫമാസനിസച, വനികപ്രമാ, തടക്കച
മകഹന്ദ്ര,  എചച.സനി.എല. തടകകമാളജസ്പീസച,  അകമരനിക്ക കകേന്ദ്രമമായനി പ്രവര്ത്തെനിക്കുന
കകേമാഗനിതസന്റെച തടകകമാളജനി തസമാലൂഷന്സച,  ഡനി.എചച.സനി.  തടകകമാളജനി,  ഫ്രഞച
കേമ്പനനിയമായ  കേദ്യമാപ്ജമനിനനി  എസച.എ.  തുടങ്ങനിയ  പ്രധമാനതപട  കേമ്പനനികേള് ഇസൗ
വര്ഷയും  4.5  ശതമമാനയും  ജസ്പീവനക്കമാതര പരനിച്ചുവനിടുതമനമാണച പറഞനിട്ടുളളതച.  ഇസൗ
ഏഴച  കേമ്പനനികേളനിലനനിനയുംമമാത്രയും  56,000  കപര്ക്കച  ഇസൗ  വര്ഷയും  തതമാഴനില
നഷ്ടതപടുതമനമാണച വമാര്ത്തെകേള് സൂചെനിപനിക്കുനതച.  നമ്മുതട രമാജദ്യത്തെനിതന്റെ തഎ.ടനി.
രയുംഗതത്തെ  വരുമമാനത്തെനിതന്റെ  ഏതമാണച  49  ശതമമാനവയും  ആശ്രയനിക്കുനതച
അകമരനിക്കതയയമാണച.  അകമരനിക്കയനില  തഡമാണമാള്ഡച  ടയുംപച  അധനികേമാരത്തെനില
വനതനിനകശഷമുള്ള  മമാറ്റെങ്ങതളപറ്റെനി  ഇവനിതട  സൂചെനിപനിച്ചു.  'എചച  -1  ബനി'  വനിസയച
ഏര്തപടുത്തെനിയനിട്ടുള്ള  നനിയനണയും,  അവനിടതത്തെ  സക്വകദശനിവലക്കരണയും,
അതുകപമാതല  തഎ.ടനി.  രയുംഗത്തെച  സമാര്വ്വകദശസ്പീയമമായനി  നടപമാക്കനിയനിട്ടുള്ള  തചെലവച
ചുരുക്കല  പദ്ധതനികേള്,  ഓകടമാകമഷന്  ഇതനിതന്റെതയല്ലെമായും  ഭമാഗമമായനി  നമ്മുതട
അവസരങ്ങള് കറയുകേയമാണച.   കകേരളത്തെനില ഇകപമാള് അതച വളതര പ്രകേടമമായനി
കേണ്ടുതുടങ്ങനി.  തകേമാചനി ശമാസ-സമാകങതനികേ സര്വ്വകേലമാശമാലയനിലനനിനയും  2015-ല
മറ്റെച രമാജദ്യങ്ങളനിതല പ്രധമാനതപട തഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനികലയച  കേമാമ്പസച തസലക്ഷന്
കേനിടനിയതച  372 കടനികേള്ക്കമായനിരുന.  എനമാല കേഴനിഞ വര്ഷയും അതച 220 ആയനി
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കറഞ.  2015-ല  തൃക്കമാക്കരയനിതല  ഗവണ്തമന്റെച  കമമാഡല  എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച
കകേമാകളജനില  65  പ്രധമാനതപട  കേമ്പനനികേളമാണച  കേദ്യമാമ്പസച  തസലക്ഷനകവണനി
വനനിരുനതച.  കേഴനിഞ  വര്ഷയും  അതച  44  ആയനി  കറഞ.  ഈ  രയുംഗത്തെച
വളതര  പ്രകേടമമായ  കറവച  അനഭവതപടുകേയമാണച.  ഈ  രയുംഗയും  വലനിയ
പ്രതനിസന്ധനിതയ കനരനിട്ടുതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ശമാസ-സമാകങതനികേ-തതവജമാനനികേ
മണ്ഡലങ്ങളനില  ഉണമാകന  വലനിയ  വനികസ്ഫമാടനങ്ങള്ക്കനസൃതമമായനി  ആ
രയുംഗതത്തെ കകേമാഴകേള്, സനിലബസച, ഗകവഷണയും എനനിവതയല്ലെമായും മമാറ്റെനി കലമാകേത്തെനിതല
ഏതച  സര്വ്വകേലമാശമാലകേളനിലനനിനയും  പുറത്തെനിറങ്ങുന  ഉകദദ്യമാഗമാര്തനികേളുമമായനി
മതരനിക്കമാന്  കേഴനിവള്ളവരമായനി  നമ്മുതട  കടനികേതള  മമാറ്റുനതനിനയും  അകതമാതടമാപയും
ആഭദ്യനരമമായനിത്തെതന  തഎ.ടനി.  വനിപണനിതയയുയും  വദ്യവസമായതത്തെയുയും  കൂടുതല
ശകനിതപടുത്തുനതനിനയും  നവസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയും  തതവവനിദ്ധദ്യവലക്കരനിക്കുനതനിനയും
ആവശദ്യമമായ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷരനിച്ചുതകേമാണ്ടു മമാത്രകമ ഒരു പരനിധനിവതരതയങനിലയും
ഈ പ്രതനിസന്ധനിതയ മറനികേടക്കമാന് നമുക്കച സമാധനിക്കുകേയുള. ആ ദനിശയനിലള്ള ചെനില
ചുവടുവയ്പുകേളമാണച ഇന്കഫമാ പമാര്ക്കനിതന്റെ രണമായുംഘട വനികേസനവമമായനി ബന്ധതപടച
സര്ക്കമാര് പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ളതച. അതതല്ലെമായും ലക്ഷദ്യത്തെനിതലത്തുനതനിനച അവനിശ്രമമുള്ള
ഇടതപടലകേള്  അതദ്യമാവശദ്യമമാതണനച  ഈ  അവസരത്തെനില  സൂചെനിപനിക്കുകേയമാണച.
ഈ  പ്രതനിസന്ധനിയുതട  ഭമാഗമമായുള്ള  പനിരനിച്ചുവനിടലകേതളക്കുറനിചമാണച  ഇവനിതട
പരമാമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതച.  അകങ്ങയറ്റെയും  മനഷദ്യതക്വ  രഹനിതമമായനിട്ടുള്ളതുയും  ഒരു  തതമാഴനില
നനിയമങ്ങതളയുയും  കൂസമാത്തെ  ഏകേപക്ഷസ്പീയ  നടപടനികേളമാണച  തഎ.ടനി.  രയുംഗത്തു
നനിനയും  ഇകപമാള്  കകേട്ടുതകേമാണനിരനിക്കുനതച.  വര്ഷങ്ങളമായനി  കജമാലനി  തചെയ്തു
തകേമാണനിരനിക്കുനവര്ക്കച ഒരു സുപ്രഭമാതത്തെനില തതമാഴനില നഷ്ടതപടുകേയമാണച.  നമാതള
മുതല  കജമാലനിക്കച  വകരണതനിതല്ലെനച  പറയുന  സനിതനിയമാണച  ഇനളളതച.  ഇതച
അയുംഗസ്പീകേരനിക്കമാനമാവനതല്ലെ.  ഒരുപകക്ഷ  പതനിറ്റെമാണ്ടുകേള്ക്കച  മുമ്പച,  1886-തല
ചെനിക്കമാകഗമായനിതല  പ്രകക്ഷമാഭത്തെനിനയും  മുമ്പച  ഏറ്റെവയും  അപരനിഷ്കൃതമമായനിരുന  പല
തതമാഴനിലനിടങ്ങളനിലയും  അടനിമകവല  നനിലനനിന  സലങ്ങളനില  ഉണമായനിരുന
പരനിതമാപകേരമമായ  തതമാഴനില  സമാഹചെരദ്യത്തെനിനച  സമമാനതമനച  കവണതമങനില
പറയമാവന ഒരു അനരസ്പീക്ഷയും നമ്മുതട തഎ.ടനി.  രയുംഗത്തെച  ഇകപമാഴണമായനിരനിക്കുന.
ഒരു  സുപ്രഭമാതത്തെനില  തതമാഴനില  നഷ്ടതപടുനവര്,  അപമമാന  ഭമാരകത്തെമാതട
പടനിയനിറകങ്ങണനിവരുനവര്,  ഒരു  തമയനില  അയയ്ക്കുകേകപമാലയും  തചെയ്യമാതത
കഫമാണനിലൂതട  പനിരനിച്ചുവനിടലനിനച  വനികധയരമാകനവര്  ഇങ്ങതന  നസ്പീളുകേയമാണച.
ഇതനിതന്റെ  അനബന്ധമമായനിത്തെതന  അകങ്ങയറ്റെയും  മനഷദ്യമാവകേമാശ  ലയുംഘനങ്ങളുയും
സസ്പീകേള്തക്കതനിരമായുള്ള സമസ്പീപനങ്ങളുയും ഉണമാകന.  ഇത്തെരത്തെനില പുറത്തുവരുന
വമാര്ത്തെകേതള ഗസൗരവകത്തെമാതട കേമാകണണതുണച.  ഇത്രയുയും കേമാരദ്യങ്ങളമാണച എനനിക്കച
സൂചെനിപനിക്കമാനള്ളതച.              
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ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷയുംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  തഎ.ടനി.  രയുംഗവമമായനി  ബന്ധതപടച
ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.  ശബരസ്പീനമാഥന്  അവതരനിപനിച  പ്രകമയതത്തെ  ഞമാന്
പനിനമാങ്ങുകേയമാണച.  തഎ.ടനി.  രയുംഗത്തെച  1990-കേളനില കകേരളയും വലനിയ പ്രതസ്പീക്ഷകേള്
നലകേനിയതമാണച.   നമ്മുതട  കടനികേള്ക്കച  കപ്രമാതമാഹനമമായ  തടകകമാ  പമാര്ക്കുയും
ഇന്കഫമാ പമാര്ക്കുയും കേനിന്ഫ്രമാ പമാര്ക്കുയും തതസബര് പമാര്ക്കുതമല്ലെമായും സമാപനിചച നമുക്കച
വളതരകയതറ  മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന്  സമാധനിചനിട്ടുണച.  ഇനച  ഈ  രയുംഗത്തെച  വലനിയ
പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുകേയമാണച.  ഹയര്  തസക്ടറുകേളനില  ആകഗമാളതലത്തെനില  തതന
സമാമ്പത്തെനികേ  മമാന്ദദ്യമുണച.  ഇവനിതട  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാതല  ഓകടമാകമഷന്,
കറമാകബമാടനികച  തുടങ്ങനിയ  സയുംവനിധമാനങ്ങളനിലൂതട  തതമാഴനില  സമാധദ്യതകേള്
കറയുന.  2021-ഓടുകൂടനി  6.5  ലക്ഷയും  ആളുകേളുതട  കജമാലനികൂടനി  നഷ്ടമമാകതമന
കേണക്കച  നതമ്മ  തഞടനിപനിക്കുനതമാണച.  തഎ.ടനി.  എയുംകപമായസ്പീസനിതനതനിതരയുളള
മനഷദ്യതക്വ  രഹനിതമമായ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങതളക്കുറനിചമാണച  ഈ  പ്രകമയത്തെനിതന്റെ
അനനഃസത്തെ.  ഒരു കക്ഷമ  രമാജദ്യകത്തെയച  കേടക്കുനതനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടുള്ള നനിരവധനി
തവലതഫയര്  തലജനികസ്ലേഷനകേള്  ഇവനിതടയുണച.  അതനില  ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കുള്ള
സുരക്ഷയുയും  കക്ഷമ  പദ്ധതനികേളുതമമാതക്കയുതണങനിലയും  തതവറ്റെച  കകേമാളറമായനി  കജമാലനി
തചെയ്യുന  ഈ  വനിഭമാഗത്തെനിനച  ഒരു  സുരക്ഷയുമനില്ലെ.  മനഷദ്യതക്വരഹനിതമമായ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളമാണച നടക്കുനതച.  ഈ രയുംഗത്തെച  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന തചെറുപക്കമാരുതട
മുഴവന്  കേര്മ്മകശഷനിയുയും  മുതതലടുത്തെച  അവതര  ഉപകയമാഗശൂനദ്യമമാക്കനിമമാറ്റുകേയമാണച
ബന്ധതപട  സമാപനങ്ങള്/കകേമാര്പകററ്റുകേള്  തചെയ്യുനതച.  ഊര്ജസക്വലതയുള്ള
സമയത്തെച  മമാത്രമമാണച  ഈ  തചെറുപക്കമാതര  അവര്ക്കച  ആവശദ്യമുള്ളതച.
അതുകേഴനിഞമാല അവര് പുറത്തെമാണച.  ഇങ്ങതന ഒരു വനിഭമാഗകത്തെമാടച തപരുമമാറുനതച
ക്രൂരതയമാണച.  ഇവനിതട ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാതല ഒരു തതമാഴനില നനിയമങ്ങളുയും ഇതച
കേവര്  തചെയ്യുനനില്ലെ.  അതുതകേമാണമാണച  തതമാഴനില  രയുംഗത്തെച  ഇവര്ക്കച  സയുംരക്ഷണയും
ലഭനിക്കമാതത  കപമാകനതച.  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  ഡനിസബ്ല്യൂടച  ആക്ടച,  സമാധമാരണ
കഷമാപ്പുകേളനില  കജമാലനി  തചെയ്യുനവര്ക്കുകപമാലയും  സയുംരക്ഷണമുള്ള  എസ്റ്റേമാബനിതഷ്മെന്റെച
ആക്ടച എനനിവതയമാതക്കയുതണങനിലയും ഈ രയുംഗത്തെച ഒരു ആകയും നനിലവനിലനില്ലെ. ഞമാന്
മറ്റെച  വനിഷയങ്ങളനികലയച കേടക്കുനനില്ലെ.  ഇതനിതന്റെ ഭസ്പീകേരത നതമ്മ കബമാധദ്യതപടുത്തുന
പല  സനിനനിമകേളുയും  ഈ  രമാജദ്യത്തെച  പുറത്തെനിറങ്ങനിയനിട്ടുണച.  കജമാലനി  നഷ്ടതപടുന
തചെറുപക്കമാരതന്റെ വദ്യഥകേള്,  ആ കടുയുംബയും അനഭവനിക്കുന പ്രയമാസങ്ങള്,  ധമാരമാളയും
പണമുണമാക്കുനതണങനിലയും മമാസങ്ങകളമാളയും  ഭമാരദ്യയച  ഒരു സമയത്തുയും ഭര്ത്തെമാവനിനച
കവതറമാരു  സമയത്തുമുളള  ഡബ്ല്യൂടനി  അങ്ങതന  ദമാമ്പതദ്യ  ജസ്പീവനിതയുംകപമാലയും  ഇല്ലെമാത്തെ
അവസയമാണുളളതച.  ഇതതമാതക്ക  ഈ  കമഖലയുതട  പ്രശ്നങ്ങളമാണച.  അതു
തകേമാണ്ടുതതന ഇവനിതട ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാതല എനനിക്കച നനിര്കദ്ദേശനിക്കമാനള്ളതച,
ഇതുസയുംബന്ധനിചച  കൃതദ്യമമായ  പഠനയും  ആവശദ്യമമാണച.   എല്ലെമായും  പഠനത്തെനിനച
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വനികധയമമാക്കുകേ എനപറഞമാല അതച തതവകേനിപനിക്കുകേ എനള്ളതമാണച. അങ്ങതന
തതവകേനിപനിക്കമാതത  സമയബന്ധനിതമമായനി  ഒരു  റനികപമാര്ടച  ലഭദ്യമമാക്കുവമാനയും
ഇതനിനമാവശദ്യമമായ നനിയമനനിര്മ്മമാണങ്ങള് നടത്തെമാനയും ഈ പ്രകമയത്തെനിതന്റെ സനിരനിറ്റെച
ഉള്തക്കമാണ്ടുതകേമാണച  നമ്മുതട  സഭ  മുകനമാട്ടുകപമാകേണയും.  അങ്ങതന  തചെയമാല  ഈ
പ്രകമയയുംതകേമാണച വലനിതയമാരു സമൂഹത്തെനിനയും വളര്നവരുന തചെറുപക്കമാര്ക്കുയും ഏതറ
ആശക്വമാസകേരമമായനിത്തെനിരുതമനച  പറഞതകേമാണച  ഞമാന്  എതന്റെ  വമാക്കുകേള്
ഉപസയുംഹരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   ടനി  .   തതടസണ് മമാസ്റ്റേര്: സര്, തഎ.ടനി. രയുംഗതത്തെ ഇനദ്യയുതട പ്രയമാണയും
ശരനിയമായ ദനിശയനിലമായനിരുകനമാ എനയും നമ്മുതട തഎ.ടനി. സയുംസമാരത്തെനില കേമാതലമായ
മമാറ്റെങ്ങള് അനനിവമാരദ്യമമാകണമാ എനയും ഗസൗരവമമായനി ചെനിനനികക്കണ സമയമമാണനിതച.
തഎ.ടനി.  രയുംഗതത്തെ തതമാഴനില നഷ്ടയും  സയുംബന്ധനിചമാണച  ഇവനിതട  ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.
ശബരസ്പീനമാഥന്  പറഞതച.  നമ്മള്  പനിന്തുടരുന  തഎ.ടനി.  വനികേസന  രസ്പീതനികേളുതട
കപമാരമായ്മകേള്  തതനയമാണച  പ്രതനിസന്ധനിക്കച  പ്രധമാനതപട  കേമാരണതമനമാണച
തപമാതുകവ  വനിലയനിരുത്തെതപടുനതച.  ഈ  പനിഴവകേള്ക്കച  തതമാഴനിലമാളനികേതള
ബലനിയമാടമാക്കുന പ്രവണതയമാണച ഇകപമാള് കേണ്ടുവരുനതച. നമാലമായും വദ്യമാവസമായനികേ
വനിപവതമനമാണച  വരമാനനിരനിക്കുന  സമാകങതനികേ  രയുംഗതത്തെ  വന്  മമാറ്റെങ്ങതള  ഈ
അടുത്തെനിതട  നടന  കലമാകേ  സമാമ്പത്തെനികേ  സമൂഹ  വമാര്ഷനികേ  സകമ്മളനയും
വനികശഷനിപനിചതച.  ഒരു  വദ്യകനിയുതട  വസനകേമാലയും  മുഴവന്  തഎ.ടനി.  കമഖലയനില
തചെലവഴനിക്കുന.  ഇവനിതട  കനരതത്തെ  സൂചെനിപനിചതുകപമാതല  അവരുതട  യുവതക്വയും
ചൂഷണയും  തചെയ്യതപടുന.  പലകപമാഴയും  ഈ  കമഖലയനിതല  ഉകദദ്യമാഗസരനില
വനിശ്രമരഹനിതമമായ  കജമാലനി  സൃഷ്ടനിക്കുന  മമാനസനികേ  പനിരനിമുറുക്കയും,  കടുയുംബ
ബന്ധത്തെനിലണമാകന  തമാളയുംതതറ്റുന  അവസ,  വനിവമാഹകമമാചെനത്തെനിലയും
മരണത്തെനിലമുള്തപതട  അവസമാനനിക്കുന  സനിതനി  എനനിവതയമാതക്ക  വളതര
കവദനയുളവമാക്കുന  സയുംഭവങ്ങളമാണച.  കേടുത്തെ മനഷദ്യമാവകേമാശ ലയുംഘനമമാണച ഈ
കമഖലയനില  നടക്കുനതച.  കജമാലനി  സനിരതയനില്ലെമാത്തെ  വനിഭമാഗമമായനി,  ആശങയുതട
മുള്മുനയനിലമാണച  പലകപമാഴയും  ഇവര്  കജമാലനി  തചെയ്യമാന്  വനിധനിക്കതപടുനതച.  ഇവര്
രമാവനിതല  കജമാലനിക്കച  ഹമാജരമാകകമ്പമാള്  ഇനച  കജമാലനിയനിലനനിനച
പനിരനിച്ചുവനിടുകേയമാതണനച  പറയുന  സനിതനി  മനിക്കവമാറുയും  എല്ലെമാ  കേമ്പനനികേളുയും
സക്വസ്പീകേരനിച്ചുതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  കേടുത്തെ  അവസര  നനികഷധയും  തഎ.ടനി.
തപ്രമാഫഷണലകേതള  ജസ്പീവനിത  പ്രയമാസത്തെനികലയ്ക്കുയും  പ്രതനിസന്ധനിയനികലയ്ക്കുയും
തള്ളനിവനിടുന.  ഒരു  ജസ്പീവനക്കമാരതന  ഒതുക്കമാന്  കേമ്പനനികേളുതട  കേയ്യനിലള്ള  ഏറ്റെവയും
വലനിയ  ആയുധമമായനി  ഇകപമാള്  ബമാക്കച  ലനിസ്റ്റേച  കപമാതലയുള്ള  പുതനിയ
സയുംവനിധമാനങ്ങള്  മമാറുകേയമാണച.  ഏതതങനിലയും  തരത്തെനില  കേമ്പനനിതക്കതനിതര
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പ്രതനികേരനിക്കുകേകയമാ  കേമ്പനനിയുതട  അപ്രസ്പീതനിക്കച  പമാത്രമമാവകേകയമാ  തചെയമാല
ജസ്പീവനക്കമാതര  ബമാക്കച  ലനിസ്റ്റേനില  ഉള്തപടുത്തുയും.  അതുകപമാതല  മറ്റെച  കേമ്പനനികേളനില
കജമാലനി  ലഭനിക്കമാന്  കേഴനിയമാത്തെ  വനിധത്തെനിലള്ള  ഒരു  രസ്പീതനി  കേമ്പനനികേള്  തമ്മനില
സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച.  യമാതതമാരു തരത്തെനിലമുള്ള കടഡച യൂണനിയന് സയുംവനിധമാനകമമാ
മറ്റെച  പരനിരക്ഷകയമാ  ഇവര് ക്കനില്ലെ.   കേമ്പനനികേള്  അവരുതട  ഇഷ്ടത്തെനിനച  ഇവതര
കേരനിമ്പടനികേയനിലതപടുത്തുകേകയമാ പുറത്തെമാക്കുകേകയമാ മറ്റെച  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേകയമാ
തചെയ്യുകേയമാണച.  അതുതകേമാണച  വളതര  കേമാലനികേ  പ്രമാധമാനദ്യമുള്ള  വനിഷയതമന
നനിലയനില  ഗസൗരവമമായനി  ഈ  പ്രകമയതത്തെ  കേമാണണതമനമാണച  എനനിക്കച
ആവശദ്യതപടമാനള്ളതച.

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  റവനബ്ല്യൂവയും  ഭവനനനിര്മ്മമാണവയും  വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .
ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,  ബഹുമമാനദ്യനമായ  എയും.എല.എ.  ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.
ശബരസ്പീനമാഥന്  ഇവനിതട  തകേമാണ്ടുവന  ഈ  പ്രകമയത്തെനിതന്റെ  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള്
സര്ക്കമാര്  ഇതനിനകേയുംതതന  പരനിഗണനിക്കുകേയുയും  അതനിനനസൃതമമായ  നടപടനികേള്
ആരയുംഭനിക്കുകേയുയും  തചെയനിട്ടുള്ള  സമാഹചെരദ്യമമാണുള്ളതച.  അതുതകേമാണച  അതച
പ്രകമയമമായനി അയുംഗസ്പീകേരനികക്കണതനില്ലെ എനതമാണച സര്ക്കമാരനിതന്റെ നനിലപമാടച.

തഎ.ടനി. അധനിഷനിത തതമാഴനില കമഖലയനില പുതുതമായനി ഉണമായനിട്ടുള്ള ആകഗമാള
മമാറ്റെങ്ങളുയും കസവന-കവതന നനിയമങ്ങളുയും സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന പ്രതനിസന്ധനി ഒരു പരനിധനി
വതരതയങനിലയും തടയമാന് കേഴനിയുന വനിധത്തെനിലള്ള ഇടതപടലകേളമാണച ഈ സര്ക്കമാര്
പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ള  വനിവര-സമാകങതനികേ  നയയും  ലക്ഷദ്യമനിടുനതച.  ഇതുവഴനി  നമ്മുതട
നമാടനിതന  ഏറ്റെവയും  നല്ലെ  തഎ.ടനി.  സസൗഹൃദ  കകേന്ദ്രമമാക്കുനതനിനയും  അകതമാതടമാപയും,
കസവന  കമഖലയനില  ഇ-ഗകവണന്സച  സയുംവനിധമാനയും  ഏര്തപടുത്തെനി  എല്ലെമാവനിധ
സര്ക്കമാര് കസവനങ്ങളുയും സുഗമവയും സുതമാരദ്യവമമാക്കനി ജനങ്ങളനികലക്കച എത്തെനിക്കുകേ
എനതമാണച ഇതനിതന്റെ ഉകദ്ദേശദ്യയും.  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസയും,  ശമാസ-സമാകങതനികേയും,  മമാനവകശഷനി
വനികേസനയും,  തടലനികകേമാമധനിഷനിത  വദ്യമാപമാര-വദ്യവസമായ  കമഖല,  ജനകസവന
കമഖലകേള്  എനനിവയമാണച  പ്രമുഖ  സമാനയും.  പുതനിയ  സമാകങതനികേവനിദദ്യകേളുതട
ഉലമാദനയും,  ഉപകയമാഗയും  എനനിവയച  അനകയമാജദ്യമമായ  മമാനവകശഷനി  വര്ദ്ധനിപനിചച
വനികദശ-തകദ്ദേശ  നനികക്ഷപങ്ങള്  ആകേര്ഷനിക്കുന  ഒരു  മമാര്ക്കറ്റെനിയുംഗച  രസ്പീതനിയമാണച
നയത്തെനില ഉള്തപടനിട്ടുള്ളതച.

തഎ.ടനി  അധനിഷനിത  സസൗകേരദ്യങ്ങള്വഴനി  ഡനിജനിറ്റെല  പണമനിടപമാടുകേള്,
അഡക്വമാന്സച തഎ.ടനി. ഓകടമാകമഷന്, അനലനിസ്റ്റേനികച കസമാഷദ്യല തമമാബനിലനിറ്റെനി, കസൗഡച
സര്വ്വസ്പീസച, എ.ടനി.എയും., കകേമാര് എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച,  തതമകക്രമാ എ.ടനി.എയും., ഇ-വമാലറ്റെച,
തമമാതതബല  ആപനികക്കഷന്  തുടങ്ങനിയവ  നയയും  വനിഭമാവനയും  തചെയ്യുന  തതമാഴനില
സമാധദ്യതകേളമാണച.
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തഎ.ടനി.  കമഖലയനിതല  തതമാഴനില സയുംവനിധമാനതത്തെ സമാരമമായനി  ബമാധനിക്കുന
അകമരനിക്കയുതട  എചച-1 ബനി  വനിസമാ  നനിയനണ  നടപടനികേള്  പൂര്വ്വ
സനിതനിയനിലമാക്കുവമാനള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരയുംഭനിചനിട്ടുണച. ഈ നനിയനണത്തെനിതനതനിതര
WTO-ല ഒരു കകേസച ഫയല തചെയനിട്ടുണച.  ഈ ഘടത്തെനില തഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേള്
ഇതര  രമാജദ്യങ്ങളനികലയച  ശ്രദ്ധ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുന  ബദല  സയുംവനിധമാനങ്ങളനികലയച
മമാറുന നടപടനിയമായനിരനിക്കുയും സമയബന്ധനിതമമായനി സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേ. ഇതനിനമാവശദ്യമമായ
അനമതനി  കകേന്ദ്ര-സയുംസമാന  സര്ക്കമാരുകേള്  സമയബന്ധനിതമമായനിത്തെതന
നലകകേണതുണച.  നനിലവനിലളള  ബനിസനിനസച  മമാതൃകേകേള്  ഇസൗ  മമാറ്റെങ്ങള്
ക്കനസൃതമമായനി  പരനിഷരനിക്കുകേയുയും,  ബനിസനിനസച  സ്ട്രേമാറ്റെജനി  തമചതപടുത്തുകേയുയും
മമാറ്റെയുംവരുത്തുകേയുയും  കവണയും.  ആഭദ്യനര  വനിപണനിയുതട  സമാധദ്യതകേള്  പരനിഗണനിചച
അവയച  അനകയമാജദ്യമമായ തഎ.ടനി.  സയുംവനിധമാനങ്ങതളമാരുക്കമാന് ഇസൗ കമഖലയനിതല
കേമ്പനനികേള്  മുകനമാട്ടുവകരണതുണച.   ഇക്കമാരദ്യത്തെനില  കൂടുതല  സുതമാരദ്യവയും
സമഗവമമായ  ചെര്ചകേളുയും  സയുംയുക  സയുംരയുംഭങ്ങളുയും  ആവശദ്യമമായനിവരുന.   നമാലച
കേമാരദ്യങ്ങളമാണച  പ്രധമാനമമായുയും  സര്ക്കമാര്  തചെയ്യമാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച.  ഇതുവതര
ശ്രദ്ധനിക്കമാതത കപമായ തഎ.ടനി.  ഹമാര്ഡച തവയറനിനച ഉസൗനല നലകകേ.  ഇതനിനമായനി
ഹമാര്ഡച  തവയര്  മനിഷന്  ബഡ്ജറ്റെനില  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുണച.  12  ഹമാര്ഡച  തവയര്
പമാര്ക്കുകേള്,  തമമാതതബല  കഫമാണ്  നനിര്മ്മമാണമുള്തപതട  ലക്ഷദ്യമനിടുനണച.
തകേകഫമാണ്  കപമാതല  അടനിസമാന  സസൗകേരദ്യങ്ങള്  വര്ദ്ധനിപനിചച  ഇന്റെര്തനറ്റെച
ഉപകയമാഗവയും  ഡനിജനിറ്റെല  സമാകങതനികേവനിദദ്യയുതട  വദ്യമാപനവയും  സമാധദ്യമമാക്കുകേ.
ഇതുതതന വലനിയ വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത തതമാഴനില സമാധദ്യതകേള് തുറനതരുയും. 2000 തതവ-
തതഫ കഹമാടചകസമാടച  എനതച ഇതനിതന്റെ ഭമാഗമമാണച.   സ്റ്റേമാര്ടചഅപച സയുംരയുംഭങ്ങള്ക്കച
പൂര്ണ്ണ പനിന്തുണ നലകേനി, അവയുതട വനികേസനത്തെനിനയും വളര്ചയ്ക്കുമുളള ഇടതപടലകേള്
ഏകകേമാപനിപനിചച,  പുതനിയ കമഖലകേളനികലയച കേടനതചെല്ലെമാന് കേഴനിയുയും.  കകേരളത്തെനിതല
അഭദ്യസവനിദദ്യരുതട  മനഷദ്യ  വനിഭവകശഷനി  വനികേസനിപനിചച  തതസബര്  തസകേബ്ല്യൂരനിറ്റെനി,
കറമാകബമാടനികച  തുടങ്ങനിയ  പുതനിയ  കമഖലകേളനില  പരനിശസ്പീലനയും  നലകേനി
മനഷദ്യവനിഭവകശഷനി  ഉറപമാക്കുകേയുയും  സനില  തഡലനിവറനി  പമാറ്റെചകഫമായും  കകേരള
(എസച.ഡനി.പനി.തകേ.) എന ശയുംഖലവഴനി എല്ലെമാ എഞനിനസ്പീയറനിയുംഗച കകേമാകളജുകേകളയുയും
ബന്ധനിപനിചച  ഇസൗ കമഖലയനിലളള പരനിശസ്പീലനയും കടനികേള്ക്കച നലകകേയുയും തചെയ്യമായും.
പ്രകമയത്തെനിതന്റെ ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള് സര്ക്കമാര് ഇതനിനകേയുംതതന പരനിഗണനിക്കുകേയുയും,
അതനിനനസൃതമമായ  നടപടനികേള്  ആരയുംഭനിക്കുകേയുയും  തചെയ  സമാഹചെരദ്യത്തെനില  ഇസൗ
പ്രകമയമാവതരണതത്തെ അനകൂലനിക്കുനനില്ലെ. 

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ. തകേ. എസച. ശബരസ്പീനമാഥന്, അങ്ങയുതട പ്രകമയയും
പ്രസ്സച  തചെയ്യുനകണമാ?
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ശ്രസ്പീ  .   തകേ  .  എസച  .   ശബരസ്പീനമാഥന്: സര്, ഞമാന് പ്രസ്സച തചെയ്യുനനില്ലെ.

മനി  .    തഡപബ്ല്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:   ശ്രസ്പീ.  തകേ.  എസച.  ശബരസ്പീനമാഥന്  അവതരനിപനിച
പ്രകമയയും സഭയുതട അനമതനികയമാതട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന. 

(2) തറയനിലകവയുതട സക്വകേമാരദ്യവലക്കരണയും

ശ്രസ്പീ  .    മുരളനി  തപരുതനല്ലെനി:  സര്,  "രമാജദ്യത്തെനിതന്റെ  സമാമ്പത്തെനികേമാഭനിവൃദ്ധനിക്കച
അനനിവമാരദ്യമമായതനിനമാല  പ്രമാരയുംഭഘടയും  മുതലതതന  തപമാതുകമഖലയനില  നനില
നനിര്ത്തെനിയ  ഇന്ഡദ്യന്  തറയനിലകവ  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിതന്റെ  പുതനിയ  നയത്തെനിതന്റെ
ഭമാഗമമായനി ഘടയുംഘടമമായനി സക്വകേമാരദ്യവലക്കരണത്തെനിനച വനികധയമമായനിതക്കമാണനിരനിക്കുന.
കകേരളത്തെനിതന്റെ  കേമാരദ്യതമടുത്തെമാല  2008-ല   പ്രഖദ്യമാപനിച  പമാലക്കമാടച  തറയനിലകവ
കകേമാചച  ഫമാക്ടറനി  അകതമാതടമാപയും പ്രഖദ്യമാപനിച റമായ്ബകറലനിയനിതല കകേമാചച  ഫമാക്ടറനി
പ്രവര്ത്തെനയും  ആരയുംഭനിചനിട്ടുയും  തറക്കല്ലെനില  ഒതുങ്ങനിനനിലക്കുന.  പമാതയനിരടനിപനിക്കലയും
റവദത്യുതസ്പീകേരണവയും  നനിശലതമന  പറയമാവന  രസ്പീതനിയനില  ഇഴഞനസ്പീങ്ങുന.
പമാലക്കമാടച  ഡനിവനിഷതന തവടനിമുറനിചതച  കൂടമാതത തനിരുവനനപുരയും ഡനിവനിഷതനയുയും
തവടനിമുറനിക്കമാന്  നസ്പീക്കയുംനടത്തുന.  സര്ക്കമാര്  മുതലമുടക്കനിലനനിനച  പനിനമാറനിയ
കശഷയും  തപമാതുമുതല  സക്വകേമാരദ്യ  മുതലമാളനിമമാര്ക്കച  ലഭദ്യമമാക്കമാനമായനി  വനികേസനത്തെനി
തനന വദ്യമാകജന തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷനകേതള സക്വകേമാരദ്യവലക്കരനിക്കമാന് തസ്പീരുമമാനയും
എടുത്തെനിരനിക്കുനതച  രമാജദ്യതമാലരദ്യത്തെനിനച  ഗുണകേരമല്ലെ.   ഇതനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി
സയുംസമാനതത്തെ  ഏറ്റെവയും  വലനിയ  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനകേളമായ  കകേമാഴനികക്കമാടച
തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനയും  എറണമാകളയും  സസൗത്തെച  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനയും  സക്വകേമാരദ്യ
വലക്കരനിക്കമാന്  എടുത്തെ  തസ്പീരുമമാനത്തെനിലനനിനച  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  പനിനനിരനിയണ
തമനയും  സയുംസമാനത്തെനിതന്റെ  തപമാതു  വനികേസനയും  സമാധദ്യമമാക്കുനതനിനമായനി
എറണമാകളയും ആസമാനമമായനി തറയനിലകവ കസമാണ് ആരയുംഭനിക്കണതമനയും ഈ  സഭ
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികനമാടച  ഏകേകേണ്ഠമമായനി  ആവശദ്യതപടുന”എന  പ്രകമയയും
അവതരനിപനിക്കുന.

ഇസൗ  നമാടനിതന്റെ  സമാമ്പത്തെനികേമാഭനിവൃദ്ധനിക്കച  തറയനിലകവ  ഒഴനിച്ചുകൂടമാനമാവമാത്തെ
ഘടകേമമാതണനച നമുക്കറനിയമായും.  അതച മനസ്സനിലമാക്കനിയമാണച 1947-ല ഭരണയും ലഭനിച
ഇനദ്യന്  ഭരണമാധനികേമാരനികേള്  തറയനിലകവതയ  തപമാതുകമഖലയനില  നനിലനനിര്ത്തെനി
മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചതച.  ഇനദ്യന്  ബൂര്ഷക്വമാസനികേള്ക്കച  അനതത്തെ
സമാഹചെരദ്യത്തെനില  വന്  മുതലമുടക്കച  ആവശദ്യമുളളതുയും  ദസ്പീര്ഘകേമാലയും  കേഴനികഞ
ലമാഭയും  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുകേയുളളൂ  എനതുതകേമാണ്ടുയും  തറയനിലകവതയ  സക്വനമമാക്കമാന്
തമാലരദ്യമനില്ലെമായനിരുന.  ഇനച  അവര്  ഇനദ്യതയത്തെതന  വനിലയച  വമാങ്ങമാന്
കേഴനിവളള  ശകനികേളമായനിമമാറനിക്കഴനിഞ.  1990-കേളനില  സമാര്വ്വകദശസ്പീയ  രയുംഗത്തെച
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കസമാഷദ്യലനിസത്തെനികനറ്റെ തനിരനിചടനിയുയും അതനിതന്റെ ഭമാഗമമായനി ഇനദ്യയനില തുടക്കയുംകറനിച
ഉദമാരവലക്കരണ  നയങ്ങളുമമാണച  ഇനദ്യയനിതല  ജനങ്ങളുതട  സമ്പത്തെമായ
തപമാതുകമഖലയുതട  തകേര്ചയച  കേമാരണമമായതതനച  നമ്മള്  കേമാകണണതുണച.
വദ്യവസമായയും,  ബമാങനിയുംഗച,  ഇന്ഷക്വറന്സച  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിതലല്ലെമായും
ഘടയുംഘടമമായനി  സക്വകേമാരദ്യവലക്കരണത്തെനിനച  തുടക്കയുംകറനിച  ആകഗമാളവലക്കരണ
നയമമാണച  ഇനച  ഇനദ്യന്  തറയനിലകവയുതട  അനകേനമായനി  നനിലതകേമാളളുനതതനച
നമുക്കച  കേമാണമാന്   കേഴനിയുയും.   കകേന്ദ്ര  കകേമാണ്ഗസച  സര്ക്കമാര്  തുടങ്ങനിവച
സക്വകേമാരദ്യവലക്കരണ നയയും,  ഇനച കകേന്ദ്ര ബനി.തജ.പനി.  സര്ക്കമാര് അതനിശകമമായനി
നടപമാക്കുനതനിതന്റെ  തനികഫലങ്ങളമാണച  നമായും  അനഭവനിച്ചുതകേമാണനിരനിക്കുനതച.
അനയും  ഇനയും  ഇസൗ  നയതത്തെ  തചെറുക്കുനതച  ഇടതുപക്ഷമമാതണന  കേമാരദ്യവയും
ഇകതമാതടമാപയും  കചെര്ത്തെച  വമായനികക്കണതമാണച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ  തറയനിലകവ
വനികേസനവമമായനി  ബന്ധതപടച  ദസ്പീര്ഘകേമാലമമായനി  ഉനയനിക്കുന  ആവശദ്യങ്ങള്
മമാറനിമമാറനി  ഭരനിച  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരുകേള്  അവഗണനിക്കുകേയമായനിരുന  എന  കേമാരദ്യയും
നമ്മള്  മറനകപമാകേരുതച.  ബഹുമമാനതപട  തകേ.  വനി.  വനിജയദമാസനിതന്റെ
ശ്രദ്ധക്ഷണനിക്കല പ്രകമയത്തെനിനളള മറുപടനിയനില ബഹുമമാനതപട തപമാതുമരമാമത്തുയും
രജനികസ്ട്രേഷനയും  വകപ്പുമനനി  ശ്രസ്പീ.  ജനി.  സുധമാകേരന്  1952-ല  ആദദ്യ  പമാര്ലതമന്റെച
നനിലവനില  വനകപമാള്  അനതത്തെ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവമായനിരുന  സഖമാവച
എ.തകേ.ജനി.-യുതട  പ്രസയുംഗയും   ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയുണമായനി.   കകേരളത്തെനിതന്റെ  ആ
ശബയും  ഇനയും പമാര്ലതമന്റെനില മുഴങ്ങുനണച,  പതക്ഷ കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനിതന്റെ ബധനിര
കേര്ണ്ണങ്ങളനില പതനിച ശബമമായനി അവ നനിലതകേമാളളുകേയമാണച. എല്ലെമായും വനിറ്റുതുലയ്ക്കുന
കകേമാര്പകററ്റെച  ഭസ്പീമനമാരുതട  ദമാസനമാരമായനി  മമാറനിയ  നകരന്ദ്ര  കമമാഡനി  സര്ക്കമാരനിതന്റെ
കേയ്യനില  ഇനദ്യന്  തറയനിലകവയുതട  ഭമാവനി  കശമാഭനമല്ലെ.  പമാലക്കമാടച  തറയനിലകവ
ഡനിവനിഷന്  തവടനിമുറനിചച  കസലയും  ഡനിവനിഷന്  രൂപസ്പീകേരനിചകപമാള്  കകേരളത്തെനിനച
നലകേനിയ വമാഗമാനമമായനിരുന പമാലക്കമാടച-  കേഞനികക്കമാടച  കകേമാചച ഫമാക്ടറനി.  2008-09-തല
കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റെനില പ്രഖദ്യമാപനിച ഇസൗ പദ്ധതനിക്കച ആവശദ്യമമായ സലയും നലകേമാന്
അനച  സയുംസമാന  സര്ക്കമാര്  തയ്യമാറമായനി.  എനമാല  കകേരളകത്തെമാടുളള
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിതന്റെ  അവഗണന  ഇകപമാഴയും  തുടരുന  ചെനിത്രമമാണച  നമ്മുതട
മുനനിലളളതച.  കേഞനികക്കമാതട  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കകേമാചച  ഫമാക്ടറനി,  ഹരനിയമാനയനിതല
കസമാണനിപത്തെനികലയച  മമാറ്റെമാന്  ഇകപമാള്  നസ്പീക്കയുംനടക്കുകേയമാണച.  ഇടതുപക്ഷയും
ഭരനിക്കുന  കകേരളത്തെനില  വദ്യവസമായ  വനികേസനയും  പമാടനിതല്ലെന  സങ്കുചെനിത  രമാഷസ്പീയ
തമാലരദ്യമമാണച  കേഞനികക്കമാടനിതന  അവഗണനിചച,  ബനി.തജ.പനി.  ഭരനിക്കുന
ഹരനിയമാനയനികലയച കകേമാചച ഫമാക്ടറനി കേടത്തെമാനളള ഇസൗ ഗൂഢ പദ്ധതനിക്കച പനിനനില.
ഇതനിതന  ശകമമായനി  നമുക്കച  തചെറുക്കമാന്  കേഴനികയണതുണച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ
തറയനിലകവ  വനികേസനത്തെനിനച  കേനത്തെ  ആഘമാതകമലനിക്കുന  തനിരുവനനപുരയും
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തറയനിലകവ ഡനിവനിഷതന്റെ പ്രസകനി നഷ്ടതപടുത്തുന കനമയും മുതല തനിരുതനലകവലനി
വതരയുളള  പമാത  മധുര  ഡനിവനിഷനനികലയച  മമാറ്റെമാനളള  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിതന്റെ  നസ്പീക്കയും
മലയമാളനികേളുതട  സക്വപ്നങ്ങതള  തല്ലെനിതക്കടുത്തുനതമാണച.  കകേരളയും  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച  ഒരു
തറയനിലകവ  കസമാണ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേ  എനതച  ഇകപമാള്  മലര്തപമാടനിക്കമാരതന്റെ
സക്വപ്നയുംകപമാതലയമാണച.  പ്രതനിമമാസയും  50  കകേമാടനി  രൂപയുതട  നഷ്ടമമാണച  ഇതുമൂലയും
ഉണമാകേമാന്  കപമാകനതച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ  തറയനിലകവ  വനികേസനതത്തെ  തകേര്ക്കുകേ
തയന  ഗൂഢ  പദ്ധതനിയുതട  ഭമാഗമമാണനിതച.  വനിഴനിഞയും  തുറമുഖയും  യമാഥമാര്തദ്യ
മമാകനകതമാതട  തനിരുവനനപുരയും  ഡനിവനിഷന  കേസ്പീഴനിലളള  ചെരക്കുനസ്പീക്കയും
അവതമാളത്തെനിലമാകതമനളള ആശങ നമ്മുതട മുമ്പനിലണച. 'വനികേസനയും'  എന കേപട
മുദ്രമാവമാകേദ്യത്തെനിതന്റെ മറവനില സര്ക്കമാര് മുതലമുടക്കനിലനനിനച കകേന്ദ്രയും പനിന്മമാറുകേയുയും
തപമാതുമുതല സക്വകേമാരദ്യ മുതലമാളനിമമാര്ക്കച തസ്പീതറഴതനിതക്കമാടുക്കുകേയുമമാണച തചെയ്യുനതച.
തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനകേള്  സക്വകേമാരദ്യവലക്കരനിക്കുനതനിനച  മുകനമാടനിയമായനി,
തറയനിലകവ അധസ്പീനതയനിലളള ഭൂമനി സക്വകേമാരദ്യ വദ്യകനികേള്ക്കുയും,  സമാപനങ്ങള്ക്കുയും
പമാടത്തെനിനച നലകകേയമാണച ഇകപമാള് കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെച തചെയ്തുതകേമാണനിരനിക്കുനതച.
ചെതുരശ്ര  മസ്പീറ്റെറനിനച  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനിലമാണച  പമാടത്തെനിനച  തകേമാടുക്കുനതച.  നകരന്ദ്ര
കമമാഡനി സര്ക്കമാര് ദക്ഷനിണ തറയനിലകവയുതട കകേമാഴനികക്കമാടച,  എറണമാകളയും സസൗത്തെച
എനസ്പീ  കസ്റ്റേഷനകേളുതട  ഭൂമനി  സക്വകേമാരദ്യ  സയുംരയുംഭകേര്ക്കച  തതകേമമാറുകേയമാണച.
കസ്റ്റേഷനകേളുതട  വനികേസനയും  എന  മറവനിലമാണച  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിതന്റെ  സക്വകേമാരദ്യ
വലക്കരണനസ്പീക്കയും നടനതകേമാണനിരനിക്കുനതച. കകേമാഴനികക്കമാടച  4.39 ഏക്കര് കേണ്ണമായ
ഭൂമനിയമാണച പമാടത്തെനിനച തകേമാടുക്കമാന് തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുനതച.  വനികവകേച ഒബ്കറമായനി
കേമ്മനിറ്റെനിയുതട ശനിപമാര്ശ പ്രകേമാരമമാണച സക്വകേമാരദ്യവലക്കരണയും നടപനിലമാക്കുനതതനച
നമുക്കറനിയമായും.  കസ്റ്റേഷനകേളുതട പമാറ്റെചകഫമാമനിനച സമസ്പീപവയും ടമാക്കനിനച ഇരുവശവമുളള
ഭൂമനി  വനികേസനത്തെനിതനന  കപരനില  45  മുതല  90  വര്ഷകത്തെയച  തതകേമമാറുനതച
ബനി.തജ.പനി.  സര്ക്കമാരനിതന്റെ  തസ്പീതവടനിതക്കമാളളകേളനില  ഒനമാണച.  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കമാന്
വദ്യവസയനില്ലെമാതതയമാണച  ഇസൗ  തതകേമമാറ്റെയും  നടത്തുനതച  എനതച  വളതര
വനിചെനിത്രമമാണച.  ഇസൗ  സക്വകേമാരദ്യവലക്കരണ  തകേമാളള  ഏറ്റെവയും  പ്രതനികൂലമമായനി
ബമാധനിക്കുനതച  യമാത്രക്കമാതരയമാണച.  സസൗജനദ്യമമായുയും  കറഞ  നനിരക്കനിലയും
യമാത്രക്കമാര്ക്കച  ലഭനിക്കുന  പല  ആനകൂലദ്യങ്ങളുയും  ഇല്ലെമാതമാകകേകയമാ,  അവയുതട
നനിരക്കച  കത്തെതന  ഉയരുകേകയമാ  തചെയ്യുന  സനിതനിവനികശഷമമാണച  ഇതനിതന്റെ
ഭമാഗമമായനിടച  ഉണമാകനതച.  പ്രമാഥമനികേ  ആവശദ്യങ്ങള്  നനിറകവറ്റുനതനിനകപമാലയും
കേനത്തെ  ഫസ്പീസച  നലകകേണ  അവസയനികലയച  കേമാരദ്യങ്ങള്  മമാറുയും.  നമാമമമാത്രമമായ
തതലസന്സച ഫസ്പീസുയും, വമാടകേയുയും മമാത്രമമാണച തറയനിലകവയച ഇതുവഴനി ലഭനിക്കുകേ. ഭൂമനി
സക്വകേമാരദ്യ  സയുംരയുംഭകേരുതട  കേയ്യനിതലത്തുനകതമാതട  ഭമാവനിയനില  തറയനിലകവ
വനിപുലസ്പീകേരണയുംതതന  അസമാധദ്യമമാകന  അവസയനികലയമാണച  കേമാരദ്യങ്ങള്
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നസ്പീങ്ങനിതക്കമാണനിരനിക്കുനതച.  ലമാഭത്തെനില  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന  തറയനിലകവയച
ബമാങ്കുകേളനില  നനികനമാ,  എല.തഎ.സനി.യനില  നനികനമാ  വമായ്പതയടുത്തെച  വനികേസനയും
സമാധദ്യമമാക്കമാന്  കേഴനിയുതമന  കേമാരദ്യത്തെനില  തര്ക്കമനില്ലെ.   ഇസൗ  ഭൂമനികേള്  സക്വകേമാരദ്യ
മുതലമാളനിമമാതര  ഏലപനിക്കമാനളള  നസ്പീക്കയും  തസ്പീര്ത്തുയും  അപലപനസ്പീയമമാണച,  നകരന്ദ്ര
കമമാഡനി സര്ക്കമാര് സര്വ്വ കമഖലകേളനിലയും നടത്തുന അഴനിമതനിഭരണത്തെനില ഒനമാണച
തറയനിലകവ  സക്വകേമാരദ്യവലക്കരണയും.   "വണസ്പീ  വണസ്പീ  നനിതനകപമാതല  വയറനില
നമുക്കുയും  തസ്പീയമാണച"  എനതച  'വയറനില  എനനിക്കുയും  തസ്പീയമാണച  '  എനച  മമാറ്റെനി
പമാടുകേയമാണച.  അങ്ങതന മലയമാളനികേളുതട  വയറനില  തസ്പീ  കകേമാരനിയനിടച  കൂകേനിപമായുന
കമമാഡനി  സര്ക്കമാര്,  യമാത്രക്കമാരുതട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച  പരനിഹമാരയും  കേമാണമാന്  ഒരു
നടപടനിയുയും  സക്വസ്പീകേരനിക്കുനനില്ലെ.  വന്കേനിട  കകേമാര്പകററ്റുകേള്ക്കച  തകേമാളള  തചെയ്യമാന്
ആവശദ്യമമായ  അവസരയും  ഒരുക്കുകമ്പമാള്,  സമാധമാരണക്കമാരമായ  യമാത്രക്കമാരുതട
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച  പരനിഹമാരയും  കേമാണമാന്  ശ്രമനിക്കുനനില്ലെ.  കകേരളത്തെനിനച  ആവശദ്യമുളള
കകേമാച്ചുകേള്  ലഭനിക്കുനനിതല്ലെന  പരമാതനിക്കച  പഴക്കകമതറയുണച.  തറയനിലകവയുതട
തതവകേനി ഓടല ഒരു സമാധമാരണ സയുംഭവമമായനി മമാറനിയനിട്ടുണച.  പമാത ഇരടനിപനിക്കല,
തതവദത്യുതസ്പീകേരണയും  എനനിവതയല്ലെമായും  നനിശലതമനച  പറയമാവന  വനിധത്തെനികലയച
ഇഴഞ നസ്പീങ്ങനിതക്കമാണനിരനിക്കുന തപമാതുസനിതനിവനികശഷമമാണുളളതച.  കകേരളത്തെനിനച
പുറത്തെച ചെനില പ്രധമാനതപട കസ്റ്റേഷനകേളനില കകേരളത്തെനില നനിനളള തടയനിനകേള്ക്കച
പമാറ്റെചകഫമായും  നലകേമാതത  ഒഴനിവമാക്കുന  സയുംഭവങ്ങള്  പതനിവമാതണന  കേമാരദ്യയും
യമാത്രക്കമാരുതട  സയുംഘടനകേള്  പലകപമാഴയും  റനികപമാര്ടച  തചെയനിട്ടുളളതച
നമ്മള്  വമായനിചനിട്ടുളളതമാണച.  തറയനിലകവയനിതല  വനിവനിധ  വനിഭമാഗങ്ങളുതട
ഒതത്തെമാരുമയനില്ലെമായ്മമൂലയും  എറണമാകളയും,  തകേമാച്ചുകവളനി  എനനിവനിടങ്ങളനിതല
തടയനിനകേളുതട  അടനിഭമാഗയും  പരനികശമാധനിക്കമാനളള  സയുംവനിധമാനമമായ  പനിറ്റെച  തതലന്
പദ്ധതനി  അനനിശനിതമമായനി  നസ്പീളുകേയമാതണന  പരമാതനിയുയും  ഉയര്നവനനിട്ടുണച.
തനിരക്കുളള  റൂടനില  സമയയും  ക്രമസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയമാത്തെതനിനമാല  അവധനിക്കമാല
തടയനിനകേള് പലതുയും കകേരളത്തെനില നഷ്ടത്തെനിലമാകന സമാഹചെരദ്യവമുണച.  തനിരക്കുളള
റൂട്ടുകേളനില  തടയനികനമാടനിക്കമാതത  കതമാനനിയ  റൂട്ടുകേളനില  തടയനികനമാടനിക്കുനതുമമായനി
ബന്ധതപട  പ്രശ്നങ്ങളുയും  നനിലവനിലണച.  പ്രമുഖ തസ്പീര്തമാടന  കകേന്ദ്രമമായ ഗുരുവമായൂര്
കസ്റ്റേഷതന്റെ  വനികേസനവമമായനി  ബന്ധതപടച  ഗുരുവമായൂര്-തമാനൂര്  പമാത,  ഗുരുവമായൂര്-
ഇടപളളനി  തസ്പീരകദശപമാത  എനനിവതയല്ലെമായും  കേടലമാസ്സനില  മമാത്രമമായനി  ഒതുങ്ങുന
അവസയമാണുളളതച.  ഗുരുവമായൂരനിനടുത്തെച ചെനിറ്റെമാറ്റുകേര ഹമാള്ടച  കസ്റ്റേഷതന്റെ
ആവശദ്യവയും  കതറക്കമാലമമായനി  ഉയര്നവരുന  തപമാതു  സനിതനിവനികശഷമമാണച.
വന്കേനിട  കകേമാര്പകററ്റുകേളുതട  തമാലരദ്യങ്ങള്  സയുംരക്ഷനിക്കുവമാന്  ആവശദ്യമമായ
വനിധത്തെനില   കേണ്ണമായ  ഭൂമനിതയല്ലെമായും  ഇത്തെരക്കമാര്ക്കച  തുച്ഛവനിലയച  പമാടത്തെനിനച
തകേമാടുത്തുതകേമാണച തറയനിലകവ വനികേസനതമന കപരനില നടക്കുന തസ്പീതവടനിതക്കമാളള,
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നമ്മുതട സമ്പത്തെച തകേമാളള തചെയ്യുനതനിനച  തുലദ്യമമായ നടപടനിയമാണച.  ഇസൗ അടുത്തെ
കേമാലഘടത്തെനിലമാണച  പമാളങ്ങളനിതല  വനിളളലമമായനി  ബന്ധതപട  ഭയമാനകേമമായ
വമാര്ത്തെകേള്  നമ്മള്  വമായനിചതച.  കകേരളത്തെനില  ഇരുന്നൂറനിലരയും   കകേന്ദ്രങ്ങളനിലളള
പമാതകേള് അപകേടകേരമമായ അവസയനിലമാണച. അതതമാതക്ക നനമാക്കമാനമാവശദ്യമമായ
സയുംവനിധമാനങ്ങള്  തറയനിലകവയുതട  ഭമാഗത്തുനനിനയും  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കുന
സമാഹചെരദ്യത്തെനിലമാണച  ഇത്തെരയും  നസ്പീക്കങ്ങള്  ശകനിതപടുനതച.  നമ്മുതട
സയുംസമാനതത്തെ  ഏറ്റെവയും  വലനിയ  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനകേളനില  ഒനമാണച
കകേമാഴനികക്കമാടുയും  എറണമാകളയും  സസൗത്തുയും.  നനിരവധനി  ഘടങ്ങളനിലമായനി  തറയനിലകവ
കസ്റ്റേഷനകേള്  സക്വകേമാരദ്യവര്ക്കരനിക്കുനതനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി  4.39  ഏക്കര്  ഭൂമനി
കകേമാഴനികക്കമാതട  സക്വകേമാരദ്യ  മുതലമാളനിമമാര്ക്കച  പമാടത്തെനിനതകേമാടുക്കുന  നടപടനിയമാണച
സക്വസ്പീകേരനിച്ചുതകേമാണനിരനിക്കുനതച.  സയുംസമാനതത്തെ  ഏറ്റെവയും  വലനിയ  തറയനിലകവ
കസ്റ്റേഷനകേളമായ കകേമാഴനികക്കമാടുയും,  എറണമാകളയും സസൗത്തുയും  സക്വകേമാരദ്യവലക്കരനിക്കമാന്
സക്വസ്പീകേരനിക്കുന  നടപടനികേളനിലനനിനച  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  പനിനനിരനിയണതമനയും,
സയുംസമാനത്തെനിതന്റെ  തപമാതു  വനികേസനയും  സമാധദ്യമമാക്കുനതനിനമായനി  എറണമാകളയും
ആസമാനമമായനി  ഒരു  തറയനിലകവ  കസമാണ്  ആരയുംഭനിക്കണതമനയും  ഇസൗ  സഭ
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികനമാടച  ഐകേകേകണ്ഠദ്യന ആവശദ്യതപടണതമനളള പ്രകമയയും ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

11.00 a.m.]

ശ്രസ്പീ  .    കജമാണ് തഫര്ണമാണസച:  സര്,  ബഹുമമാനദ്യനമായ  അയുംഗയും  ശ്രസ്പീ.  മുരളനി
തപരുതനല്ലെനി അവതരനിപനിച പ്രകമയതത്തെ സര്വ്വമാത്മനമാ പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണച. നമ്മുതട
സയുംസമാനകത്തെമാടുള്ള  തറയനിലകവയുതട  അവഗണന  ഇനയും  ഇനതലയുയും
ആരയുംഭനിചതല്ലെ.  പതനിറ്റെമാണ്ടുകേളമായനി  ഇസൗ  വനിഷയയും  ഉയര്ത്തെനിതക്കമാണച  കകേരളസ്പീയര്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിതനതനിതര  വലനിയ  സമരങ്ങള്  നടത്തെനിയനിട്ടുണച.  ഇകപമാഴതത്തെ
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരമാതണങനില   എല്ലെമാ  കമഖലയുയും  സക്വകേമാരദ്യവത്കേരനിക്കുകേ  എന
നയത്തെനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി  തറയനിലകവയുയും  ഘടയുംഘടമമായനി  സക്വകേമാരദ്യവത്കേരനിക്കുന
നടപടനികേളനികലയച നസ്പീങ്ങുകേയമാണച. അതനിതന്റെ ആദദ്യപടനിയമായനി തറയനിലകവ ബഡ്ജറ്റെച
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  കവതണനവച്ചു.  സമാധമാരണഗതനിയനില  തപമാതു  ബഡ്ജറ്റെനിനച
മുമ്പമായനി  തറയനിലകവ  ബഡ്ജറ്റെച  അവതരനിപനിക്കുയും.  സക്വമാതനദ്യമാനനര  ഇനദ്യയനില
തറയനിലകവയച നലനിയനിരുന പ്രമാധമാനദ്യയും ഇല്ലെമാതമാക്കനിതക്കമാണച ക്രകമണ ഇസൗ കമഖല
പൂര്ണ്ണമമായുയും  സക്വകേമാരദ്യവത്കേരനിക്കുകേ  എന  നസ്പീക്കത്തെനികലയമാണച  തറയനിലകവ
ബഡ്ജറ്റെച പ്രകതദ്യകേമമായനി അവതരനിപനികക്കണതനിതല്ലെന തസ്പീരുമമാനയും  തചെതനത്തുനതച.
ഇകപമാള്  നമ്മുതട  രമാജദ്യത്തെച  ഏറ്റെവയും  കൂടുതല  തതമാഴനിലവസരങ്ങള്  നല്കുന
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കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിനച  കേസ്പീഴനിലള്ള  ഒരു  സമാപനയും  തറയനിലകവയമാണച.  എനമാല
കേഴനിഞ ഏതമാനയും വര്ഷങ്ങളമായനി തറയനിലകവ ജസ്പീവനക്കമാരുതട എണ്ണത്തെനില ആറച
ലക്ഷകത്തെമാളയും കറവച വനനിട്ടുണച.  മമാത്രമല്ലെ നനിലവനിലള്ള ജസ്പീവനക്കമാരനില ഏതമാണച
ആറര  ലക്ഷയും  ജസ്പീവനക്കമാര്  തമാലക്കമാലനികേ  ജസ്പീവനക്കമാരമായനി  മമാറ്റെതപട്ടു  എനതുയും
തറയനിലകവ  എകങ്ങമാടമാണച  കപമാകനതതനച  സൂചെനിപനിക്കുകേയമാണച.  പലകപമാഴയും
കകേന്ദ്രത്തെനില  അധനികേമാരത്തെനില  വരുന  തറയനിലകവ  മനനിമമാര്  കകേരളകത്തെമാടച
കേമാണനിക്കുന ചെനിറ്റെമ്മനയയും കകറക്കൂടനി രൂക്ഷമമായനി ഇനച കകേരളകത്തെമാടച ആവര്ത്തെനിച്ചു
തകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  കകേരളത്തെനിതല  പ്രധമാന  തറയനിലകവകസ്റ്റേഷനകേളമായ
എറണമാകളയും  ജയുംഗ്ഷനയും  കകേമാഴനികക്കമാടുയും  സക്വകേമാരദ്യ  വത്കേരനിക്കുനതനിനച
മുകനമാടനിയമായനി തറയനിലകവഭൂമനി പമാടത്തെനിനച തകേമാടുക്കമാനള്ള തസ്പീരുമമാനതത്തെക്കുറനിചച
ഇവനിതട ശ്രസ്പീ.  മുരളനി തപരുതനല്ലെനി സൂചെനിപനിച്ചു.  എറണമാകളയും നഗരത്തെനിതല കേണ്ണമായ
സലത്തെമാണച  എറണമാകളയും  സസൗത്തെച  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷന്  സനിതനി  തചെയ്യുനതച.
സസൗത്തെച തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷതന്റെ ഭൂമനി കൂടുതല വനിസ്തൃതനിയുളളതമാണച. യഥമാര്തത്തെനില
ഇളങ്കുളത്തുള്ള  മമാര്ഷലനിയുംഗച  യമാര്ഡച  മുതല  എറണമാകളയും  സസൗത്തെച  തറയനിലകവ
കസ്റ്റേഷന്  വതരയുള്ള  ഭമാഗയും  പൂര്ണ്ണമമായുയും  തറയനിലകവയുതട  കേസ്പീഴനിലമാണച,  ഒനയും
രണ്ടുമല്ലെ,  നൂറുകേണക്കനിനച  ഏക്കര് ഭൂമനിയമാണുള്ളതച.  ഇസൗ ഭൂമനി  സക്വകേമാരദ്യ  കമഖലയച
പമാടത്തെനിനച  തകേമാടുക്കമാനമാണച  ഇകപമാള്  തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുനതച.  തറയനിലകവ
കേക്വമാര്കടഴകേളടക്കയും  ഇതനിനകേത്തുണച.  ഭമാവനിയനില  തറയനിലകവ  കേക്വമാര്കടഴകേളടക്കയും
സക്വകേമാരദ്യ  കമഖലയച  തകേമാടുത്തെച  അവനിതട  വലനിയ  കേചവട  സമാപനങ്ങളുണമാക്കനി
വലനിയ  ലമാഭയും  ഉണമാക്കുകേ  എന  നനിലപമാടമാണച  ഇകപമാള്  തറയനിലകവ
സക്വസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുനതച.  സക്വമാഭമാവനികേമമായുയും  തറയനിലകവ ജസ്പീവനക്കമാര്  തമാമസനിക്കുന
കേക്വമാര്കടഴകേള് ഒഴനിഞതകേമാടുകക്കണനിവരുയും,  തറയനിലകവ ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കച കേക്വമാര്കടഴച
എനള്ള സയുംവനിധമാനയുംതതന ക്രമത്തെനില ഇല്ലെമാതമാകേമാന് കപമാകന എനള്ളതമാണച
പ്രധമാന  കേമാരദ്യയും.   അതനിതനതനിരമായനി  ഇകപമാള്  വലനിയ  സമരങ്ങള്  വരനികേയമാണച.
ദക്ഷനിണ തറയനിലകവ എയുംകപമായസ്പീസച  യൂണനിയതന്റെ കനതൃതക്വത്തെനില ആഗസച  28-ാം
തസ്പീയതനി  ജനകേസ്പീയ  പ്രകക്ഷമാഭവയും  അതനിതന്റെ  ഭമാഗമമായുള്ള  കേണ്തവന്ഷനയും  ഒതക്ക
എറണമാകളത്തെച  ഉണമാകേമാന്  കപമാവകേയമാണച.  എറണമാകളകത്തെയച  തറയനിലകവ
തതലന്  തകേമാണ്ടുവനതനിനച  ഒരു  ചെരനിത്രമുണച.  സക്വമാതനദ്യയും  ലഭനിചതനിനമുമ്പച
തഷമാര്ണ്ണൂര്വതര  തറയനിലകവ  വന  സന്ദര്ഭത്തെനില  തകേമാചനിയനികലയ്ക്കുയുംകൂടനി  അതച
നസ്പീടണതമനച ആഗഹനിചച അനതത്തെ തകേമാചനിരമാജമാവച നടത്തെനിയ വലനിതയമാരു ശ്രമയും
ഇതനിനച  പനിനനിലണച.  രമാജദ്യത്തെനിതന്റെ  പണയും  മുടക്കനിയമാണച  അനച  തറയനിലകവ
സമാപനിചതച.   അതച  തനികേയമാതത  വനകപമാള്  തകേമാചനി  രമാജദ്യത്തെനിതന്റെ  ആസമാന
കക്ഷത്രമമായ  ശ്രസ്പീപൂര്ണ്ണത്രയസ്പീശ  കക്ഷത്രത്തെനില  ഉതവത്തെനിനകവണനി  ആനകേതള
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എഴനള്ളനിക്കുകമ്പമാള്  തകേട്ടുന  തനറ്റെനിപടങ്ങളനില,  ഒരമാനയുതട  തനറ്റെനിപടതമമാഴനിതകേ
മറ്റുള്ളവയനിതല  സക്വര്ണ്ണ  കഗമാളനികേകേള്  വനിറ്റെച  ആ  പണവയുംകൂടനി  ഉപകയമാഗനിചമാണച
തറയനിലകവ തതലന് വലനിചതച,  അങ്ങതനതയമാരു ചെരനിത്രയും എറണമാകളയും തറയനിലവ
കസ്റ്റേഷനണച.  എറണമാകളതത്തെ  ആദദ്യതത്തെ  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷന്  ഓള്ഡച
തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനമാണച.  ആ  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനനിലമാണച  മഹമാത്മമാഗമാന്ധനി
വനനിറങ്ങനിയതച.  നമാലത്തെനിയമാറച തഹക്ടകറമാളയും  ഭൂമനിയമാണച  അവനിതടയുള്ളതച,
അതുപകയമാഗനിച്ചുതകേമാണച  സബര്ബന്  കസ്റ്റേഷന്  നനിര്മ്മനിക്കണതമന  ആവശദ്യയും
ദസ്പീര്ഘകേമാലമമായുള്ളതമാണച.  ആ  ആവശദ്യയും  കപമാലയും  ഇതുവതര  പരനിഗണനിചനിടനില്ലെ.
കകേരളത്തെനിതല  എറ്റെവയും  പ്രധമാനതപട  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനകേളനിതലമാനമായനിരുന
വനില്ലെനിയുംഗ്ടണ്  തഎലന്റെനിലള്ള  തകേമാചനിന്  ഹമാര്ബര്  തടര്മനിനസച  കസ്റ്റേഷന്.
ചെരക്കുനസ്പീക്കത്തെനിതന്റെയുയും  യമാത്രക്കമാരുതടയുതമമാതക്ക  സസൗകേരദ്യമാര്തയും  വലനിയ
സസൗകേരദ്യങ്ങളുള്ള  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനമാണനിതച.  അവനിതടയുള്ള  നമാവനികേ  കസനയച
വളതര ഉപകയമാഗപ്രദമമായ,  തടര്മനിനസച  എനപറയുന ഇസൗ തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷന്
കേഴനിഞ  ഇരുപതച  തകേമാല്ലെമമായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനനില്ലെ.  എറണമാകളയും  സസൗത്തെച
തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷന്, തടര്മനിനസച കസ്റ്റേഷന് എനനിവകയമാടുള്ള അവഗണന, ഓള്ഡച
തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷന്  നവസ്പീകേരനിചച   പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമമാക്കുനതനില  കേമാണനിക്കുന
അലയുംഭമാവയും,  സമസ്പീപ ദനിവസങ്ങളനില വന പ്രകതദ്യകേത,  തനട്ടൂര് തറയനില  കസ്റ്റേഷന്
നഷ്ടമമാതണനച  പറഞതകേമാണച  ഒരു  തസ്പീവണനിയുയും  ആ  കസ്റ്റേഷനനില
നനിര്കത്തെണതനിതല്ലെന  തറയനിലകവയുതട  കേഴനിഞ  മമാസതത്തെ  തസ്പീരുമമാനയും
തുടങ്ങനിയവതയല്ലെമായും ഇത്തെരത്തെനില  തറയനിലകവകയമാടനബന്ധനിചച എറണമാകളത്തുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളമാണച.  കകേരളത്തെനില  ഏറ്റെവയും  കവഗത്തെനില  വനികേസനിച്ചുതകേമാണനിരനിക്കുന
മുനനിസനിപമാലനിറ്റെനിയമാണച  മരടച.  ആ  മുനനിസനിപമാലനിറ്റെനിയുതട  ഭമാഗമമാണച  തനട്ടൂര്
തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷന്.  അവനിതട  ധമാരമാളയും  തടയനിന്  യമാത്രക്കമാരുണച.  ഇതുവഴനി
തൃപ്പൂണനിത്തുറയനികലയ്തക്കമാതക്ക  വളതര  കവഗത്തെനില  കപമാകേമാന്  കേഴനിയുയും.  തനട്ടൂര്
കസ്റ്റേഷന്  ഫലത്തെനില  നനിര്ത്തെലമാക്കനിതക്കമാണ്ടുള്ള  ഉത്തെരവയും  വനകേഴനിഞ.
തറയനിലകവ  ഭരനിക്കുനവരുതട  ധമാരണ  ഇകപമാഴയും  അവര്  യൂകറമാപദ്യനമാരുയും
സമായനിപനമാരുമമാതണനമാണച.  അവര്  ബ്രനിടസ്പീഷുകേമാരുയും  ബമാക്കനിയുള്ളവര്  അടനിമ
ജനതയുമമാണച.  അതുതകേമാണച കകേരളസ്പീയര് ഞങ്ങള് പറയുനതനസരനിചച നനിലക്കുന
അടനിമകേളമായനിത്തെതന ജസ്പീവനിക്കണതമന നനിലപമാടമാണച ഇനച സക്വസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുനതച.
ഇതനിതന്റെതയല്ലെമായും  ഫലമമായനി  തറയനിലകവയുതട  വനികേസനയും  ഇല്ലെമാതമാവകേയമാണച.
എത്രകയമാ  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  നമ്മള്  മുകനമാട്ടുവച്ചു.  കകേരള  ഗവണ്തമന്റെച
തറയനിലകവയുമമായനി ഒരു സയുംയുക സയുംരയുംഭയും രൂപസ്പീകേരനിച്ചു,  ശബരനി പമാത അതനിതന്റെ
ഭമാഗമമാണച.  മതറ്റെമാരു  സയുംസമാന  സര്ക്കമാരുയും  ഇത്തെരതമമാരു നനിലപമാടച
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സക്വസ്പീകേരനിചനിടനില്ലെ. സയുംസമാന സര്ക്കമാര് ശബരനി പമാത പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കമാനമാവശദ്യമമായ
നസ്പീക്കയും നടത്തെനിതക്കമാണനിരനിക്കുകമ്പമാള് അതനിനച തുരങയുംവചച എങ്ങതനതയങനിലയും അതച
തടസ്സതപടുത്തെമാനള്ള നസ്പീക്കമമാണച ഒരു ഭമാഗത്തെച നടക്കുനതച.  ഗുരുവമായൂരനിലനനിനയും
തനിരുനമാവമായ വതരയുള്ള തറയനിലകവ തതലന്  കകേമാഴനികക്കമാടച-കേണ്ണൂര് ഭമാഗകത്തെയ്ക്കുള്ള
യമാത്രയനില  വലനിയ  കതമാതനിലള്ള  സമയലമാഭയും  ഉണമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുനതമാണച,
അതുയും  ഇകപമാള്  നടക്കുനനില്ലെ.  ഇസൗ  നനിലയ്തക്കല്ലെമായും  കകേരളത്തെനിതന്റെ  തറയനിലകവ
കമഖലകയമാടുള്ള  അവഗണന  തുടരുന  എനമമാത്രമല്ലെ,  കകേരളത്തെനിതന്റെ  മുഖദ്യ
തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനകേളമായ കകേമാഴനികക്കമാടച,  എറണമാകളയും  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനകേളുതട
ഭൂമനി  പമാടത്തെനിനച  തകേമാടുക്കമാനയും  തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  പകത്തെമാ  നമാലകതമാ   വര്ഷകത്തെയച
തറയനിലകവ  ഭൂമനി   പമാടത്തെനിനച  തകേമാടുത്തെതനില  നമുക്കച   മുന്പുള്ള  അനഭവയും
ഓര്ക്കണയും. പമാലക്കമാടുകപമാലള്ള തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷനമമായനി ബന്ധതപട സലങ്ങള്
പമാടത്തെനിനച  തകേമാടുത്തെനിട്ടുണച,  പമാടത്തെനിനച  തകേമാടുത്തെതച  തനിരനിച്ചു  പനിടനിക്കമാനള്ള
നടപടനികേള്  അനച  സക്വസ്പീകേരനിക്കമാതനിരുനതുതകേമാണച  പമാലക്കമാടച  ജനില്ലെയനില  മമാത്രയും
നൂറുകേണക്കനിനച ഏക്കര് ഭൂമനി സക്വകേമാരദ്യ മുതലമാളനിമമാര് തകേമാണ്ടുകപമായനിട്ടുണച, ഇതുയും ആ
ലക്ഷദ്യകത്തെമാടുകൂടനിയുള്ളതമാണച. എറണമാകളയും സസൗത്തെച തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷന് ഭൂമനിയുയും
കകേമാഴനികക്കമാടച  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷന്  ഭൂമനിയുയും   ആദദ്യമമായമാണച  പമാടത്തെനിനച
തകേമാടുക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിക്കുനതച.  എറണമാകളത്തെനിനച  ഒരു  വമാഗമാനമുണമായനിരുന,
നമാലവര്ഷയും മുന്പച കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനിതന്റെ തറയനിലകവ ബഡ്ജറ്റെനില  എറണമാകളയും
തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷതന അനമാരമാഷ നനിലവമാരത്തെനിലള്ള തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷനമാക്കനി
മമാറ്റുതമനച  പ്രഖദ്യമാപനിചനിരുന.  എനമാല  ഇകപമാഴയും  തസ്പീവണനി  കേയറമാന്  തചെനമാല
ഞങ്ങള് മഴയത്തെമാണച നനിലക്കുനതച.  ആ തറയനിലകവ കസ്റ്റേഷന് കചെമാര്തനമാലനിക്കുകേയമാണച,
തമമാത്തെയും  അഴക്കമാണച.  ആ  നനിലയച   നവസ്പീകേരണവമമായനി  ബന്ധതപടച  ഒനയും
തചെയ്യുനനിതല്ലെനച മമാത്രമല്ലെ,  നനിലവനിലള്ള തറയനിലകവ തതമാഴനിലമാളനികേതള കടനിയനിറക്കനി
തക്കമാണച, തറയനിലകവ കേക്വമാര്കടഴകേള് കപമാലയും ഇടനിച്ചുനനിരത്തെനി ആ ഭൂമനിയടക്കയും കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാര്  അവര്ക്കച  തമാലരദ്യമുള്ള  സക്വകേമാരദ്യ  മുതലമാളനിമമാര്ക്കച  തകേമാടുക്കമാന്
തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇതനിതനതനിരമായനി  വലനിയ  ജനകേസ്പീയ  പ്രകക്ഷമാഭങ്ങള്
ഉയര്നവരണയും.  കകേരളത്തെനിതല ജനങ്ങള് അടനിമകേളതല്ലെനച കകേന്ദ്ര ഭരണമാധനികേമാരനികേതള
കബമാദ്ധദ്യതപടുത്തെമാന്  നമുക്കച  കേഴനിയണയും.  തറയനിലകവ  തതമാഴനിലമാളനികേതളകയമാ
തറയനിലകവ  യൂകസഴനികനകയമാ  മമാത്രമല്ലെ  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹതത്തെ  ആതകേയമാണച
തവല്ലുവനിളനിക്കുനതച. അതുതകേമാണ്ടു തതന അതനിതനതനിതരയുള്ള ശകമമായ പ്രകക്ഷമാഭയും
ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വദ്യതദ്യമാസമനില്ലെമാതത ഉയര്ത്തെനിതക്കമാണ്ടു വകരണതനിതന്റെ ആവശദ്യകേതയമാണച
ബഹുമമാനതപട അയുംഗയും ഇവനിതട പ്രകമയത്തെനിലൂതട അവതരനിപനിചതച. ആ പ്രകമയതത്തെ
സര്വ്വമാത്മനമാ പനിന്തുണച്ചുതകേമാണച ഞമാന് പ്രസയുംഗയും അവസമാനനിപനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .    അന്വര് സമാദത്തെച  : സര്,  ഇവനിതട  പ്രകമയമാവതമാരകേന് അവതരനിപനിച
പ്രകമയയും തസ്പീര്ചയമായുയും ഇസൗ സഭ ചെര്ച തചെകയ്യണതമാണച.  ഇനച കകേരളയും ഏറ്റെവയും
കൂടുതല  അവഗണന  കനരനിടുന  സമാഹചെരദ്യമമാണച  തറയനിലകവയുതട  ഭമാഗത്തു
നനിനള്ളതച  എനതച  വളതര  വനിശദമമായനി  ഇവനിതട  സൂചെനിപനിചനിട്ടുണച.  തറയനിലകവയച
കകേരളത്തെനില നനിനമാണച ഏറ്റെവയും കൂടുതല ലമാഭമുണമാകനതച.  കേമാരണയും കേള്ളവണനി
കേയറമാതത  ടനിക്കതറ്റെടുത്തുയും  പമാറ്റെച കഫമായും  ടനിക്കതറ്റെടുത്തുയും  കകേരളസ്പീയരമാണച  മമാനദ്യത
കേമാണനിച്ചുതകേമാണച  തറയനിലകവയച  വരുമമാനമുണമാക്കനിതക്കമാടുക്കുനതച.  എനമാല  ഒരു
കേമാരദ്യത്തെനിലയും പരനിഗണനിക്കമാതത,   ബഡ്ജറ്റെനിലകപമാലയും കകേരളതത്തെ അവഗണനിക്കുന
ഒരു സമാഹചെരദ്യമമാണച ഇകപമാള് നകരന്ദ്ര കമമാദനി ഗവണ്തമന്റെച കേമാണനിക്കുനതച.  കകേന്ദ്രയും
കകേരളതത്തെ  വളതരയധനികേയും  അവഗണനിക്കുന.  തറയനിലകവ  ഡനിവനിഷന്  വനിഭജനയും
കനമയും  തടര്മനിനലനിതനകപമാലയും  ബമാധനിചനിട്ടുണച.  തടയനിനകേളനില  യമാതതമാരു
വൃത്തെനിയുമനിതല്ലെനതച  സനിരമമായനി  യമാത്ര  തചെയ്യുനവര്ക്കറനിയമാവന  കേമാരദ്യമമാണച.
കടമായച  തലറ്റെച  അടക്കമുള്ള സസൗകേരദ്യങ്ങള് കേമാരദ്യക്ഷമമമാകക്കണതുണച.  യമാത്രക്കമാര്ക്കച
വളതരയധനികേയും  ബുദ്ധനിമുട്ടുളവമാക്കുന സമാഹചെരദ്യമമാണച  ഇനച  തറയനിലകവയനിലള്ളതച.
എറണമാകളത്തെച ഒരു കസമാണ് അതദ്യമാവശദ്യമമാണച.  എറണമാകളയും  റഹകക്കമാര്ടനിനച
സമസ്പീപയും  ഇസൗ  കസമാണനിതന്റെ  ആസമാനമമായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  തറയനിലകവ  വകേ
42  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വനിനനികയമാഗനിക്കണതമനച  ആവശദ്യതപടനിട്ടുണച.  എറണമാകളയും
ആസമാനമമാക്കനി  തറയനിലകവ  കസമാണ്  വനമാല  യമാത്രക്കമാര്ക്കച  വളതരയധനികേയും
ഉപകേമാരപ്രദമമായനിരനിക്കുയും.   ആലവയനില  ഇനച  പല  തടയനിനകേളുയും  നനിര്ത്തുനനില്ലെ.
മൂനമാറനിതന്റെയുയും ഇടുക്കനി ഭമാഗത്തെനിതന്റെയുയും കബമാര്ഡനിയുംഗച ആലവയനിലമാണച.  നനികവദനയും
തകേമാടുത്തെനിട്ടുയും  ഒരു  നടപടനിയുയും  സക്വസ്പീകേരനിചനിടനില്ലെ.  സയുംസമാന  ഗവണ്തമന്റെച  കനരനിടച
റനികേക്വസ്റ്റേച  തകേമാടുത്തെനിട്ടുകപമാലയും  ആലവ  കപമാലള്ള  പ്രധമാനതപട  കസ്റ്റേഷനകേളനില
പല  പ്രധമാനതപട  തടയനിനകേളുയും  നനിര്ത്തുനനില്ലെ.  ഇതതമാതക്ക  കകേരളകത്തെമാടുയും
സമൂഹകത്തെമാടുയും  കേമാണനിക്കുന  വലനിയ  അവഗണനയമാണച.  ധമാരമാളയും  മമാറ്റെങ്ങള്
തറയനിലകവ  രയുംഗത്തെച  വരുകത്തെണതുണച.  തറയനിലകവ  സക്വകേമാരദ്യവത്കേരനിച്ചുതകേമാണച
കകേമാര്പകററ്റുകേള്ക്കുകവണനി  മമാത്രയും  ഭരണയും  നടത്തുനവരമായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെച
മമാറുകേയമാണച.  'അചമാ  ദനിന്  ആകയഗമാ'  എനമാണച  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമമാദനി  ഇലക്ഷന്
പ്രചെരണ  സമയത്തെച  പറഞനിട്ടുള്ളതച.  ഇനച  അതച  കകേമാര്പകററ്റുകേള്ക്കമാണച.
അവര്ക്ക ക്കുകവണനി  ഭരനിക്കുന  ഒരു  ഗവണ്തമന്റെമായനി  മമാറനിയതനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി
തറയനിലകവ  അടക്കമുള്ള  പ്രധമാനതപട  സമാപനങ്ങള്  കകേമാര്പകററ്റുകേള്ക്കച
എഴതനിവയ്ക്കുന  ഒരു  സമാഹചെരദ്യയും  വനനിട്ടുണച.  അതനിതന  ശകമമായനി  എതനിര്ത്തു
തകേമാണച ഇസൗ പ്രകമയത്തെനില പറഞ കേമാരദ്യങ്ങള് തഎകേകേകണ്ഠദ്യന പമാസ്സമാക്കനി കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  ശ്രദ്ധയനിലതപടുത്തെണതമനച  ഇസൗ  അവസരത്തെനില  ഞമാന്
സൂചെനിപനിക്കുന. 
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ശ്രസ്പീ  .    ആര്  .    രമാമചെന്ദ്രന് :  സര്,  കകേരളതത്തെ സയുംബന്ധനിചനിടകത്തെമാളയും  വളതര
പ്രധമാനതപട ഒരു വനിഷയത്തെനികലയമാണച  ശ്രസ്പീ.  മുരളനി  തപരുതനല്ലെനി  സഭയുതട ശ്രദ്ധ
തകേമാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതച.  എല്ലെമായും  വനിറ്റുതുലയമാനള്ള മകനമാഭമാവവമമായനി  ഭരണയും മുകനമാട്ടു
തകേമാണ്ടുകപമാകന  കമമാദനി  സര്ക്കമാരനിനച  തറയനിലകവയുതട  കേമാരദ്യത്തെനിലയും  വദ്യതദ്യസ
സമസ്പീപനമല്ലെ  ഉള്ളതതനച  ഇതനിനകേയുംതതന  വദ്യകമമാക്കതപടനിട്ടുണച.  തറയനിലകവ
ബഡ്ജറ്റെച  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെച  തമമാഴനിതചെമാല്ലെനിക്കഴനിഞ.  ഇനനി  അതനിതന്റെ
ആവശദ്യമനിതല്ലെന  അവസയമാണച.  കകേരളതത്തെ  സയുംബന്ധനിചനിടകത്തെമാളയും
തറയനിലകവയുതട  കേമാരദ്യത്തെനില  എത്രകയമാ  വര്ഷങ്ങളമായനി  കേടുത്തെ  അവഗണന
കനരനിട്ടുതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  'ഓണയും  വനമാലയും  ഉണ്ണനി  പനിറനമാലയും  കകേമാരനച
കമ്പനിളനില  കേഞനി' എനപറയുനതുകപമാതല  കകേന്ദ്രത്തെനില  യു.പനി.എ.  ഭരനിചമാലയും
എന്.ഡനി.എ.  ഭരനിചമാലയും  കകേരളത്തെനിനച  അവഗണനയമാതണനള്ള  കേമാരദ്യത്തെനില
യമാതതമാരു സയുംശയവമനില്ലെ. കകേരളത്തെനിതല തറയനിലകവ സയുംവനിധമാനതത്തെ തമനിഴമാടനിതന്റെ
വമാലമായനി  മമാത്രകമ  കകേന്ദ്രയും  കേണനിട്ടുള്ളു.   കകേരള  തറയനിലകവയുതട  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കമാന് ഉത്തെരവമാദതപട ഉനത ഓഫസ്പീസുകേള് മറ്റെച  സയുംസമാനങ്ങളനിലമാണച
സനിതനി  തചെയ്യുനതച.  ചെരനിത്രയും  പരനികശമാധനിചമാല  തറയനിലകവയുതട  കേമാരദ്യത്തെനില
കകേരളയും  വന്കതമാതനില  തഴയതപടതമായനി  കേമാണമാന്  കേഴനിയുയും.  കകേരളത്തെനിതല
തറയനിലകവ  റലനകേള്  ഏറ്റെവയും  അപകേടകേരമമായ  അവസയനിലമാതണനള്ളതച
ഇതനിനകേയുംതതന  കബമാദ്ധദ്യതപട്ടു  കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതമാണച.  നനിരവധനി  സലങ്ങളനില
തറയനിലകവ  റലനകേളനില  വനിള്ളലകേളുതണനച  റനികപമാര്ടച  തചെയ്യതപടനിരനിക്കുന.
ഒനനിലധനികേയും  തവണ  കബമാഗനികേള്  പമാളയുംതതറ്റെനിയ  അനഭവയും  നമ്മുതട  മുനനിലണച.
എതന്റെ  മണ്ഡലത്തെനിതല  കേല്ലുകേടവച  എന  സലത്തെച  കേഴനിഞ  ഏതമാനയും
മമാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പച  കബമാഗനി  പമാളയുംതതറ്റെനി,   വന്ദുരനയും  ഒഴനിവമാകകേയമായനിരുന.
അവഗണനയുതട  കേമാരദ്യയും  പറയുകമ്പമാള്,  എതന്റെ  മണ്ഡലത്തെനിതല  കേരുനമാഗപള്ളനി
തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷന്  യമാതതമാരു  മമാറ്റെവമനില്ലെമാതത  പ്രമാരയുംഭകേമാലത്തുണമായനിരുന
സസൗകേരദ്യങ്ങകളമാടുകൂടനിയമാണച  ഇകപമാഴയും  തുടരുനതച.  ഒരു  പരനിഷരണവയും
വനികേസനവയും  വനനിടനില്ലെ.  ഇസൗ  സനിതനി  കകേരളത്തെനില  മുഴവന്  അനഭവതപട്ടു
തകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  കകേരളത്തെനില സഞരനിക്കുന  തടയനിനനിതല   കബമാഗനികേള്
പഴകേനി  ദ്രവനിചവയമാണച.  യമാത്രക്കമാര്ക്കച  രമാത്രനികേമാലങ്ങളനില  തചെവനിയനില
പഞനിവച്ചുതകേമാണച  മമാത്രകമ  കേനിടനറങ്ങമാന്  കേഴനിയൂ.  കേമാരണയും  പമാറ്റെശലദ്യയും
ഗുരുതരമമാണച.  ഇസൗ  നനിലയനിതലല്ലെമായും  കകേരളതത്തെ  പരമമാവധനി  ഉപദ്രവനിക്കുന
ഘടത്തെനിലമാണച  തറയനിലകവ  വനിറ്റുതുലയമാനള്ള  നടപടനികേള്  കകേന്ദ്രയും  റകേ
തക്കമാണനിട്ടുള്ളതച.  തസ്പീര്ചയമായുയും ഇതച ഗസൗരവപൂര്വ്വയും ഇസൗ സഭ ചെര്ച തചെകയ്യണതുയും
ഏകേകേണ്ഠമമായനി  ഇതനിതനതനിരമായനി  നനിലപമാടച  റകേതക്കമാകള്ളണതുമമാണനച
സൂചെനിപനിക്കമാന് ആഗഹനിക്കുന.  
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ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  സര്,  ശ്രസ്പീ.  മുരളനി  തപരുതനല്ലെനി  അവതരനിപനിച
ഇസൗ  പ്രകമയത്തെനില  നമ്മുതട  നമാടനിതന്റെ  ഏറ്റെവയും  പ്രസകമമായ  ആവശദ്യമമാണച
ഉനയനിചനിരനിക്കുനതച.  തറയനിലകവയുതട  കേമാരദ്യത്തെനില  എല്ലെമാവരുയും  സൂചെനിപനിചതു
കപമാതല  കകേമാചച  ഫമാക്ടറനി  മുതല  ഏതച  കമഖല  പരനികശമാധനിചമാലയും  അവഗണന
തതനയമാണച.   മലബമാര്  ഭമാഗയും  രക്ഷതപടതച  തകേമാങണ്  തറയനിലകവ  അപ്പുറത്തെച
വനതുതകേമാണമാണച. തകേങണ് തറയനിലകവ കൂടനി ഇല്ലെമായനിരുതനങനില മലബമാറനികലയച
തടയനികന  ഉണമാകമമായനിരുനനില്ലെ.  ഇന്ഡദ്യയനിതല  ആദദ്യതത്തെ  നല്ലെ  തറയനിലകവ
കസ്റ്റേഷനമായ  തനിരൂരനില  ഒന്പതച  തടയനിനകേള്ക്കച  കസ്റ്റേമാപനില്ലെ.  എലനിയടക്കമുള്ള
ക്ഷുദ്രജസ്പീവനികേള്  അനനിയുറങ്ങുന  ഒരനിടമമായനി  തറയനിലകവ  കകേമാച്ചുകേള്
മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  കകേമാച്ചുകേളനിലള്ള  കേര്ടതനമാനതതമാടമാല  തുമ്മലനിനയും
അലര്ജനിക്കുയും  കേമാരണമമാകയുംവനിധയും  കമമാശമമായ  തറയനിലകവ  കകേമാച്ചുകേളുള്ള
തടനിയനിനകേളമാണച  നമാടനിലൂതട  ഓടനിതക്കമാണനിരനിക്കുനതച.  ഏതച  കമഖലതയടുത്തെമാലയും
ഇതമാണച  അവസ.  എറണമാകളയും  കകേന്ദ്രമമാക്കനി  ഒരു  ഡനിവനിഷന്  കവണ
തമനളളതച  നദ്യമായമമായ  ആവശദ്യമമാണച.  കകേമാച്ചുകേതളങനിലയും  വൃത്തെനിയുള്ളതമായനി
സജമമാക്കുനതനിനച ബഹുമമാനതപട  മനനി  കകേന്ദ്രത്തെനിനച   പ്രകതദ്യകേ  നനിര്കദ്ദേശയും
നലകേണയും.  ഹമാര്ടച  അറ്റെമാക്കച  വനനിട്ടുളളവര്  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനനിലകപമായനി
ടയനിനനില  കേയറനിയമാല  വസ്പീണ്ടുയും  അറ്റെമാക്കച  വരനികേകയമാ  മരനിച്ചുകപമാകകേകയമാ
തചെയ്യുന അവസയമാണച ഇകപമാഴളളതച. ഇകപമാള് ഭമാഗദ്യത്തെനിനച ചെനില കസ്റ്റേഷനകേളനില
ലനിഫയും മറ്റെച സസൗകേരദ്യങ്ങളുയും ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച. എല്ലെമാ കസ്റ്റേഷനകേളനിലയും അനനിവമാരദ്യമമായ
ഒരു കേമാരദ്യമമാണതച. കകേരളത്തെനിതല തറയനിലകവകയമാടച കേമാണനിക്കുന അവഗണനയ്തക്കതനിതര
ശകമമായനി  ഒറ്റെതക്കടമായനി  രമാഷസ്പീയത്തെനിനതസ്പീതമമായനി  പ്രതനികേരനികക്കണതുണച.
പണച  ഒരു  തറക്കല്ലെനിടതതമാഴനിചമാല  യമാതതമാരു  പ്രവര്ത്തെനവയും  നടത്തെമാത്തെതച
കകേരളകത്തെമാടുള്ള  അവഗണനനയമാണച.  യമാത്രക്കമാരനിലനനിനച  കേനിട്ടുന  വലനിയ
വരുമമാനയുംതകേമാണച ധനദ്യമമാകന തറയനിലകവ അവര്ക്കച ആവശദ്യമമായ സസൗകേരദ്യങ്ങള്
ഒരുക്കുന  കേമാരദ്യങ്ങള്കൂടനി  ശ്രദ്ധനിക്കണതമനയും  ഇവനിതട  പുതനിയ  ഡനിവനിഷന്
അനവദനിക്കണതമനയും  കകേമാചച  ഫമാക്ടറനിയുതട  കേമാരദ്യത്തെനില  അനകൂല  നനിലപമാടച
സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനയും  ഉനയനിച്ചുതകേമാണ്ടുള്ള  ഇസൗ  പ്രകമയയും  ഇസൗ  നമാടനിതന്റെ
ആവശദ്യങ്ങള്  പരനിഗണനിച്ചുതകേമാണ്ടുള്ള  ഒനമാതണനള്ളതുതകേമാണച  അതച
പമാസ്സമാകക്കണതമാതണനച പറഞതകേമാണച എതന്റെ വമാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

തപമാതുമരമാമത്തുയും  രജനികസ്ട്രേഷനയും  വകപ്പുമനനിക്കുകവണനി  റവനബ്ല്യൂവയും
ഭവനനനിര്മ്മമാണവയും  വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,  കകേരളത്തെനിതല
തറയനിലകവ  തപമാതുവമായനി  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്  സയുംബന്ധനിചമാണച  ശ്രസ്പീ.  മുരളനി
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തപരുതനല്ലെനി  അവതരനിപനിച  ഒസൗകദദ്യമാഗനികേ  പ്രകമയത്തെനില  ചൂണനിക്കമാണനിചനിട്ടുള്ളതച.
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  എക്കമാലത്തുയും  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുകപമാനനിരുന  സമസ്പീപനത്തെനിതന്റെകൂടനി
ഭമാഗമമായനി  കവണയും  ഇതനിതന  കേമാണമാന്.  പ്രകതദ്യകേനിചച,  സക്വകേമാരദ്യവത്കേരണ
നടപടനികേളുതട  ഗതനികവഗയും  വര്ദ്ധനിപനിചനിരനിക്കുന  ഈ  സമാഹചെരദ്യത്തെനില,  ഇസൗ
വനിഷയങ്ങളനിലള്ള പ്രമാധമാനദ്യയും അകദ്ദേഹയും എടുത്തുകേമാണനിക്കുകേയുണമായനി.  തറയനിലകവ
കസമാണ്,  തറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനകേളുതട  പരനിമനിതനികേള്,  തറയനിലകവ  റലന്
സയുംബന്ധനിച  കേമാരദ്യങ്ങള്   തുടങ്ങനിയവ  കകേരള  നനിയമസഭ  മൂനച  മണനിക്കൂര് ചെര്ച
തചെയ്യുകേയുണമായനി. പ്രസ്തുത വനിഷയതത്തെ അടനിസമാനമമാക്കനി തറയനിലകവയുതട ചുമതല
വഹനിക്കുന തപമാതുമരമാമത്തെച വകപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര തറയനിലകവ മനമാലയത്തെനിനച കേത്തെച
അയയ്ക്കുകേയുണമായനി.  അതനില  നനിയമസഭയുതട  തപമാതുവനികേമാരയും  പ്രകേടനിപനിച
സമാഹചെരദ്യത്തെനില, ഇസൗ അനസൗകദദ്യമാഗനികേ പ്രകമയയും അയുംഗസ്പീകേരനികക്കണതനില്ലെ.  

മനി  .    തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  ശ്രസ്പീ.  മുരളനി തപരുതനല്ലെനി,  അങ്ങയുതട പ്രകമയയും പ്രസ്സച
തചെയ്യുനകണമാ?

ശ്രസ്പീ  .   മുരളനി തപരുതനല്ലെനി: സര്, ഞമാന് പ്രസ്സച തചെയ്യുനനില്ലെ.

മനി  .    തഡപബ്ല്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  പ്രകമയയും  സഭയുതട  അനമതനികയമാതട
പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

(3) ദളനിതച പസ്പീഡനയും

ശ്രസ്പീ  .    അന്വര്  സമാദത്തെച:  സര്,  "സമൂഹത്തെനില  പമാര്ശക്വവലക്കരനിക്കതപട
പടനികേജമാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങള്തക്കതനിതരയുള്ള,  പ്രകതദ്യകേനിചച  ആ
വനിഭമാഗത്തെനിലതപട  സസ്പീകേള്ക്കുയും,  കടനികേള്ക്കുയും  കനതരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങളുയും,
പസ്പീഡനങ്ങളുയും  സയുംസമാനത്തെച  വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയമാണച.  കപമാലസ്പീസച  കസ്റ്റേഷനകേളനില
കപമാലയും ഇസൗ വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച നസ്പീതനി ലഭനിക്കുനനില്ലെ. ഇസൗ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരത്തെനില
വനതനിനകശഷയും  പടനികേജമാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗത്തെനിലതപട  നനിരവധനി
ആളുകേള്തക്കതനിതര  അതനിക്രമങ്ങളുണമാവകേയുയും  കദശസ്പീയ  പടനികേജമാതനി  കേമ്മസ്പീഷന്
ഇതനില  ഗസൗരവമമായനി  ഇടതപടുകേയുയും  തചെയനിട്ടുണച.  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയുനതനില
സയുംസമാന  സര്ക്കമാരനിതന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനച  ഗസൗരവമമായ  നടപടനികേള്  ഒനയും
ഉണമാകനനില്ലെ  എനതനില  ഇസൗ  സഭ  അതനിയമായ  ഉത്കേണ്ഠ  കരഖതപടുത്തുകേയുയും
അതനിക്രമങ്ങള്  തടയുനതനിനച  ശകമമായ  നടപടനികേള്   മുഖയും  കനമാക്കമാതത
സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനച  ഇസൗ  സഭ  സര്ക്കമാരനികനമാടച  ആവശദ്യതപടുകേയുയും  തചെയ്യുന."
എന പ്രകമയയും അവതരനിപനിക്കുന. 
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(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്)

കകേരളത്തെനില  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷമമായനി  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവര്തക്കതനിതര നനിരനരമമായനി അക്രമങ്ങള് നടക്കുകേയമാണച. റക്രയും
തറകക്കമാര്ഡ്സച  ബബ്ല്യൂകറമായുതട  കേണക്കനസരനിചച  ഇടതുപക്ഷ  മുനണനി  സര്ക്കമാര്
അധനികേമാരത്തെനില  വനതനിനകശഷയും  12  ദളനിതരമാണച  തകേമാല്ലെതപടതച.   155  ദളനിതച
സസ്പീകേള്  ബലമാതയുംഗയും  തചെയ്യതപട്ടു.  851  ദളനിതച  പസ്പീഡനകക്കസുകേള്  രജനിസ്റ്റേര്
തചെയ്യുകേയുണമായനി.  കേണ്ണൂരനിതല  കടനിമമാക്കൂലനില  രണച  ദളനിതച  സകഹമാദരനിമമാര്ക്കച
സനി.പനി.തഎ.(എയും) കനതമാക്കളുതട കനതൃതക്വത്തെനില പസ്പീഡനയും കനരനികടണനിവന. രണച
റകേക്കുഞങ്ങതളയുയും  തകേമാണ്ടുവന  അവതര  അറസ്റ്റേച  തചെയച  ജയനിലടച  സയുംഭവയും
കകേരളത്തെനില  വലനിയ  ചെര്ചമാവനിഷയമമായതമാണച.  സനി.പനി.തഎ.(എയും)  ഓഫസ്പീസച
ആക്രമനിച്ചു എന കേള്ളകക്കതസ്സടുത്തെച ഇസൗ രണച ദളനിതച  തപണ്കടനികേതള ക്രൂരമമായനി
മര്ദ്ദേനിച സയുംഭവത്തെനിതന്റെ കകേസച  കതച്ചുമമായ്ചച  കേളയമാനള്ള ശ്രമമമാണച  നടക്കുനതച.
വമാളയമാറനില  രണച  തപണ്കടനികേള്  പസ്പീഡനത്തെനിനനിരയമായനി  ആത്മഹതദ്യ
തചെകയ്യണനിവന.  കപമാലസ്പീസച  ആ കകേസച  ആത്മഹതദ്യയമാക്കനിമമാറ്റെനി.   മൂവമാറ്റുപുഴയനില
കമമാഷണക്കുറ്റെയും  ആകരമാപനിചച  ദളനിതച  യുവമാവനിതന  ഭസ്പീകേരമമായനി  കപമാലസ്പീസച  മര്ദ്ദേനിച്ചു.
കപമാലസ്പീസച  സദമാചെമാര  കപമാലസ്പീസമായനി  മമാറനിയകപമാള്  കറ്റെദ്യമാടനിയനില  ആതനിര  എന
ദളനിതച തപണ്കടനിക്കച   ആത്മഹതദ്യ തചെകയ്യണനിവന.  തൃശ്ശൂരനിതല ഏങ്ങണനിയൂരനില
വനിനമായകേന്  എന തചെറുപക്കമാരന്  തലമുടനി  നസ്പീടനിവളര്ത്തെനി  എന കേമാരണത്തെമാല
ക്രൂരമമായനി മര്ദ്ദേനകമലക്കുന സമാഹചെരദ്യമുണമായനി.  ഇസൗ വനിഷയയും ചെര്ച ആയതമാണച.
പനിനസ്പീടച  ആ  യുവമാവച  അപമമാനയും  സഹനിക്കവയ്യമാതത  ആത്മഹതദ്യതചെയ
സമാഹചെരദ്യമുണമായനി.  അനച  കപമാലസ്പീസച  ഇതനിതന  വളതര  ലമാഘവകത്തെമാതടയമാണച
കേണതച.  പത്രമമാധദ്യമങ്ങളടക്കയും കസമാഷദ്യല മസ്പീഡനിയ വളതരയധനികേയും ഇസൗ വനിഷയയും
ശ്രദ്ധനിക്കതപടുതനമാരു  സമാഹചെരദ്യമുണമായനി.  ഇതുകപമാതല  ധമാരമാളയും  കേമാരദ്യങ്ങള്
കകേരളത്തെനില  നടനതക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇകപമാള്  റക്രയും  ബ്രമാഞച
അകനക്വഷണത്തെനില  വനിനമായകേതന്റെ  അച്ഛന്  മര്ദ്ദേനിചതുതകേമാണ്ടുണമായ  പമാടുകേള്
എനമാണച പറയുനതച.  ദളനിതച യുവമാവനിതന മര്ദ്ദേനിച കപമാലസ്പീസനിതന സയുംരക്ഷനിക്കുന
രസ്പീതനിയനിലമാണച  ഇനച  റക്രയും  ബ്രമാഞച  അകനക്വഷണയുംകപമാലയും  മുകനമാട്ടു
തപമായ്തക്കമാണനിരനിക്കുനതച.  കകേരളത്തെനില  ഇടതുമുനണനി  ഭരണകേമാലത്തെച
ക്രൂരമമായ ദളനിതച പസ്പീഡനങ്ങള് നടക്കുകേയമാണച. ഇതമാകണമാ ദളനിതച വനിഭമാഗങ്ങകളമാടുള്ള
ഇവരുതട  സമസ്പീപനയും?  ലണന്  സ്കൂള്  ഓഫച  ഇക്കകണമാമനികനില  പഠനിക്കമാന്
അവസരയും  ലഭനിച  ആദനിവമാസനി  യുവമാവനിതന്റെ  കസമാളര്ഷനിപച  തടഞവച്ചു.
വലനിയ  കപമാരമാടത്തെനിന  കശഷമമാണച  അതച  ലഭനിചതച.  ഇസൗ  വനിദദ്യര്തനിതയ
എസച.എഫച.തഎ.-ക്കമാര് ക്രൂരമമായനി മര്ദ്ദേനിച്ചു. തനടുമങ്ങമാടച നനിരവധനികപര് കചെര്നമാണച
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ദളനിതച  യുവതനിതയ  പസ്പീഡനിപനിചതച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ  അകങ്ങമാളമനികങ്ങമാളയും  ദളനിതച
പസ്പീഡനങ്ങള് വദ്യമാപകേമമാകന കവളയനില ********* അതച കകേരളയും വളതരയധനികേയും
ചെര്ച തചെയ ഒരു വനിഷയമമാണച.  തനടുമങ്ങമാടച വമാമനപുരയും നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനില
ഞമാറനസ്പീലനി  എന ആദനിവമാസനി കകേമാളനനിയനില കേഴനിഞ അഞവര്ഷക്കമാലയും   45
ആദനിവമാസനി  തപണ്കടനികേള്   ആത്മഹതദ്യ  തചെയ്തു.  ഇതുസയുംബന്ധനിചച  പമാകലമാടച
കപമാലസ്പീസച  കസ്റ്റേഷനനില  അകനക്വഷനിചകപമാള്  കേഴനിഞ  നമാലവര്ഷയും  എല്ലെമാ
വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവരുമമായനി  183  ആത്മഹതദ്യകേള്  നടനനിട്ടുണച  എന മാണച
അറനിഞതച.  കകേരളത്തെനിലയും  ഇനദ്യയനിലയും  ബഡ്ജറ്റുകേളനില  ദളനിതച-പടനികേ
വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കമായനി നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന പണയും തചെലവഴനിചനിട്ടുയും  ഇതമാണച  സനിതനിതയനച
നമ്മള്  മനസ്സനിലമാക്കണയും.  സക്വമാതനദ്യത്തെനിതന്റെ  70-ാം  വമാര്ഷനികേത്തെനില  ഇസൗ
മണ്ണനിതന്റെ  ഗന്ധവയും  ഭമാവവയും  അറനിഞച  നതമ്മകപമാതല  ജസ്പീവനിക്കമാന്  അര്ഹതതപട
ആദനിവമാസനികേള്ക്കച  ജസ്പീവനിക്കമാന്  കേഴനിയമാത്തെ  അവസയമാണച  ഇനച
സയുംജമാതമമായനിരനിക്കുനതച.  ദളനിതച  പസ്പീഡനങ്ങള്  ഒരനിക്കലയും  അയുംഗസ്പീകേരനിക്കമാന്
സമാധനിക്കനില്ലെ. ഇങ്ങതന ഒടനവധനി പ്രശ്നങ്ങളമാണച ദളനിതച പസ്പീഡനവമമായനി ബന്ധതപടച
കകേരളത്തെനില  നടനതകേമാണനിരനിക്കുനതച.  എതന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനില,
പമാവതപട ദളനിതച  യുവമാവമായ ഒരു തചെറുപക്കമാരതന കേള്ളകക്കസ്സുമമായനി  ബന്ധതപടച
തചെങ്ങമനമാടച  കപമാലസ്പീസച  കസ്റ്റേഷനനില  വളതരയധനികേയും  പസ്പീഡനിപനിച  ഒരു
സമാഹചെരദ്യമുണമായനി.   ഒരു  കപമാലസ്പീസച  അതനിതന  കവതറ  രസ്പീതനിയനില  ചെനിത്രസ്പീകേരനിചച
മുകനമാട്ടുകപമാകന  സമാഹചെരദ്യമമാണുണമായതച.  നമ്മുതട  നമാടനില  ധമാരമാളയും  ദളനിതച
പസ്പീഡനങ്ങള്  ഉണമായനിതക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇതനിതനതനിതര  മുഖയുംതനിരനിചച
സയുംസമാന സര്ക്കമാര് മുകനമാട്ടുകപമാകകേയമാണച. ഒരു സയുംശയവമനില്ലെ, ഇകത സമസ്പീപനയും
തതനയമാണച  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരുയും  സക്വസ്പീകേരനിക്കുനതച.  ദളനിതച  വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവര്
ഏറ്റെവയും  കൂടുതല  അക്രമത്തെനിനനിരയമായ  സയുംസമാനമമാണച  ഗുജറമാത്തെച.
മഹമാത്മമാഗമാന്ധനിക്കച  ജനയും  തകേമാടുത്തെ,  ഇനദ്യയനിതല  ദളനിതച  മര്ദ്ദേനങ്ങള്ക്കുയും
ഭസ്പീകേരതയ്ക്കുയും  ഇരയമായ,  ഏറ്റെവയും  വലനിയ  പ്രകക്ഷമാഭയും  ഉയര്നവന  സലമമാണച
ഗുജറമാത്തെച.  പൂതനയനില പശുവനിതന്റെ  കതമാലരനിച്ചു  എന  കേമാരണയും  പറഞച
ദളനിതച  യുവമാക്കതള  തല്ലെനിതക്കമാന.  ഇകതമാതട  അവനിതട  കതമാലരനിക്കല
സര്ക്കമാര്  നനിര്ത്തെലമാക്കനി.  ഇങ്ങതനതയമാതക്കയുള്ള  ധമാരമാളയും  ദളനിതച  പസ്പീഡനങ്ങള്
മറ്റെച  സയുംസമാനങ്ങളനില  നടക്കുനണച.  അതനിതന്റെ  ചുവടുപനിടനിച്ചുതകേമാണച
നമ്മുതട  സയുംസമാനത്തുയും  ഇതച  നടക്കുകമ്പമാഴമാണച  ഈ  പ്രകമയത്തെനിനച
പ്രസകനികയറുനതച.  ഇകപമാള്  കകേന്ദ്രത്തെനില  നകരന്ദ്രകമമാദനി  ഗവണ്തമനയും
ദളനിതച  വര്ഗ്ഗത്തെനിലതപടവതര  വളതരയധനികേയും  പസ്പീഡനിപനിക്കുന  രസ്പീതനിയനികലയച

* ബഹുമമാനതപട സസ്പീക്കറുതട ഉത്തെരവനിന് പ്രകേമാരയും (ഫ.നമ്പര് 4002/ഇ.ബനി/2017/നനി.തസ. തസ്പീയതനി 
18-8-2017) നസ്പീക്കയും തചെയ്തു. 
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കപമാകനതവനമാണച കേണക്കുകേളനിലൂതട മനസ്സനിലമാക്കമാന് സമാധനിക്കുനതച.   ഓകരമാ  
18  മനിനനിടനിലയും  ദളനിതര്  ആക്രമനിക്കതപടുന.  ഒരു  ദനിവസയും  രണച  ദളനിതര്
തകേമാല്ലെതപടുന;  മൂനച  ദളനിതച  സസ്പീകേള്  ബലമാതയുംഗത്തെനിനനിരയമാകന.  ഇതമാണച
നകരന്ദ്രകമമാദനി ഭരണത്തെനിതന്റെ യഥമാര്ത മുഖയും.  റക്രയും തറകക്കമാര്ഡ്സച ബബ്ല്യൂകറമായുതട
കേണക്കനസരനിചച  38,564  ദളനിതച  പസ്പീഡനങ്ങളമാണച  കേഴനിഞ  വര്ഷയും
ഇനദ്യയനിലണമായതച.  ഏറ്റെവയും  കൂടുതല  ദളനിതച  പസ്പീഡനമുണമായതച  ബനി.തജ.പനി.
ഭരനിക്കുന  ഉത്തെര്പ്രകദശച,  ബസ്പീഹമാര് ,  രമാജസമാന്  എനസ്പീ  സയുംസമാനങ്ങളനിലമാണച.
ബനി.തജ.പനി.  അധനികേമാരത്തെനില  വനച  നമാലവര്ഷത്തെനിനകേയും  ദളനിതച  പസ്പീഡനയും
33  ശതമമാനമമായനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.  കേഴനിഞ  വര്ഷയും  മമാത്രയും  707  ദളനിതര്
തകേമാല്ലെതപടുകേയുണമായനി.  പശുവനിതന്റെ  കപരനില  ദളനിതച-നബ്ല്യൂനപക്ഷ  പസ്പീഡനങ്ങള്
നമ്മുതട  രമാജദ്യത്തെച  വദ്യമാപകേമമായനിരനിക്കുകേയമാണച.  പശുവനിതന്റെ  കപരനില  മമാത്രയും
28  ദളനിതച-നബ്ല്യൂനപക്ഷ  സമൂഹത്തെനിലതപടവര്  തകേമാല്ലെതപടുകേയുണമായനി.  ഇതനില
7  കപര്  ദളനിതച  വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവരമാതണനതച  ശ്രകദ്ധയമമാണച.  ഇങ്ങതന
കദശസ്പീയതലത്തെനില  ദളനിതച  പസ്പീഡനങ്ങള്  ഉണമാകകമ്പമാള്  അതനിതന്റെ  ചുവടുപനിടനിചച
ഇവനിതടയുയും  പസ്പീഡനങ്ങള്  അരകങ്ങറുന.  നമ്മുതട  സര്ക്കമാരനിതന്റെയുയും
കപമാലസ്പീസനിതന്റെയുയും  ഇടതപടല  കവണ  രസ്പീതനിയനില  ഇല്ലെമാത്തെതുതകേമാണച  മമാത്രമമാണച
ഇങ്ങതനയുള്ള ദളനിതച പസ്പീഡനങ്ങള് കകേരളത്തെനില നടക്കുനതച. അതനിതനതനിതരയമാണച
ഇസൗ  പ്രകമയയും  ഞമാന്  ശകമമായനി  ഉനയനിക്കുനതച.  ഇസൗ  പ്രകമയതത്തെ
പനിന്തുണച്ചുതകേമാണച  ദളനിതച  പസ്പീഡനത്തെനിതനതനിതര  ശകമമായ  നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കണതമനച ഞമാന് ആവശദ്യതപടുന.

ശ്രസ്പീ  .   എയും  .   സക്വരമാജച  : സര്, കപമായനിന്റെച ഓഫച ഓര്ഡര്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: എനമാണച കപമായനിന്റെച?

ശ്രസ്പീ  .    എയും  .    സക്വരമാജച:  സര്,  ബഹുമമാനതപട  അയുംഗയും  സയുംസമാരനിചകപമാള് പല
സയുംഭവങ്ങളുയും  ഇവനിതട  പരമാമര്ശനിക്കുകേയുണമായനി.  അതനില  പലതുയും  അടനിസമാന
രഹനിതമമാണച.  അതനില ഏറ്റെവയും പ്രധമാനതപടതച,  ****** ആ വമാര്ത്തെതയ തുടര്നച
തതറ്റെമായ വമാര്ത്തെ പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച  മമാധദ്യമങ്ങള്തക്കതനിതര  പരമാമര്ശനിക്കതപട  സസ്പീ
തതന  പരമാതനി  തകേമാടുത്തെനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇത്തെരത്തെനില  അടനിസമാനരഹനിതമമായ
കേമാരദ്യങ്ങള് സഭതയ തതറ്റെനിദ്ധരനിപനിക്കുന രൂപത്തെനില പറയുനതച ശരനിയല്ലെ. ചെടയും 307
പ്രകേമാരയും  അടനിസമാനരഹനിതമമായ  ആ  പരമാമര്ശയും  സഭമാകരഖകേളനിലനനിനച  നസ്പീക്കയും
തചെയ്യണയും. കേണ്ണൂരനിതല ഒരു സയുംഭവതത്തെക്കുറനിചച പറഞതച,  പടനികേവര്ഗ്ഗ കേമ്മസ്പീഷന്
തതളനിതവടുപച  നടത്തെനി  തള്ളനിക്കളഞതമാണച.  ഇസൗ  അടനിസമാനരഹനിതമമായ
കേമാരദ്യങ്ങതളല്ലെമായും സഭമാകരഖകേളനിലനനിനച നസ്പീക്കയും തചെയ്യണയും. 

* ബഹുമമാനതപട സസ്പീക്കറുതട ഉത്തെരവനിന് പ്രകേമാരയും  (ഫ.നമ്പര് 4002/ഇ.ബനി/2017/നനി.തസ.  തസ്പീയതനി
18-8-2017) നസ്പീക്കയും തചെയ്തു. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: കരഖകേള് പരനികശമാധനിചച ഉചെനിതമമായ നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കമായും. 

ശ്രസ്പീ  .    അന്വര് സമാദത്തെച:  സര്,  വമാര്ത്തെ വന എനമമാത്രകമ പറഞനിട്ടുള,
അതച തചെയ്തുതവനച പറഞനിടനില്ലെ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പ്രകമയത്തെനിനച  കഭഭഗതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുതകേമാണച  കനമാടസ്പീസച
നലകേനിയനിട്ടുള്ള ശ്രസ്പീ. എസച. ശര്മ്മയച കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച.

ശ്രസ്പീ  .    എസച  .    ശര്മ്മ:  സര്,  ശ്രസ്പീ.  അന്വര്  സമാദത്തെച  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ള
പ്രകമയത്തെനിനച തമാതഴപറയുന കഭദഗതനികേള് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന: 

1. മൂനമാമതത്തെ  പ്രകമയത്തെനിതന്റെ  ആരയുംഭത്തെനില  "1990  കേളനില  രമാജദ്യത്തെച
തുടക്കയും കറനിച ഉദമാരവലക്കരണ നയങ്ങള് മൂലയും" എനച കചെര്ക്കുകേ.

2. "സയുംസമാനത്തെച  വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയമാണച"  എനതനിനപകേരയും  "മുന്
സര്ക്കമാരനിതന്റെ കേമാലത്തെച വദ്യമാപകേമമായനിരുന" എനച കചെര്ക്കുകേ. 

3. "നസ്പീതനി  ലഭനിക്കുനനില്ലെ"   എനതനിനപകേരയും  "നസ്പീതനി  ലഭനിചനിരുനനില്ലെ"
എനകചെര്ക്കുകേ.

4. "ഇസൗ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തെനില  വനതനിനകശഷയും"  എനതനിനപകേരയും
"അക്കമാലത്തെച"എനകചെര്ക്കുകേ.

5. "അതനിക്രമങ്ങള്  തടയുനതനിനച  ഗസൗരവമമായ  നടപടനികേള്  ഒനയും
ഉണമാകനനില്ലെ  എനതനില  ഇസൗ  സഭ  അതനിയമായ  ഉത്കേണ്ഠ  കരഖതപടുത്തുകേയുയും"
എനതുവതരയുള്ള വമാക്കുകേള്ക്കച പകേരമമായനി "ഇസൗ വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവര്ക്കച കനതര
നടക്കുനതമായനി പറയതപടുന" എനസ്പീ വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

VI  ക്രമപ്രശ്നയും

കഭദഗതനികേള് നനിരമാകേരനിക്കണതമനതച സയുംബന്ധനിചച

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  Sir,  I  object  the  admissibility  of  this
amendment.  ഇസൗ  പ്രകമയത്തെനിതന്റെ  അനനഃസത്തെയച  കചെരമാത്തെതുയും  അതനിതന്റെ
കസമാപനിനപ്പുറത്തുള്ളതുയും  തനഗറ്റെസ്പീവച  കേദ്യമാരക്ടറനിലള്ളതുമമായ  ഒരു  അതമന്റെചതമന്റെമാണച
ഇവനിതട  നലകേനിയനിരനിക്കുനതച.  ശക്ധര്  ആന്റെച  കേസൗളനില  വളതര  കൃതദ്യമമായനി
പറയുനണച,  Admissibility  of  amendments  –  An  amendment  to  be
admissible  must not be  vague  or indefinite  nor should it  be negative  in
character.  An  amendment  should  not  seek  to  widen  the  scope  of  the
resolution.  ഇസൗ  തറസലബ്ല്യൂഷതന്റെ  കസമാപനില  ഒതുങ്ങനിനനിലക്കുന  അതമന്റെചതമന്റെല്ലെ
ഇവനിതട  തനനിരനിക്കുനതച.  ഇസൗ  സര്ക്കമാരനിതന്റെ  കേമാലത്തെച  നടത്തെനിയ  ദളനിതച
പസ്പീഡനങ്ങതളക്കുറനിച്ചുള്ള  ഒരു  പ്രകമയമമാണച  ചെര്ചയച  വനനിരനിക്കുനതച,  എനമാല
അതനിതന്റെ  കസമാപനിനപ്പുറകത്തെയമാണച  കപമായനിരനിക്കുനതച.  മമാത്രമല്ലെ,  ഇവനിതട
നലകേനിയനിരനിക്കുന  എല്ലെമാ  അതമന്റെചതമനയും  negative  in  character  ആണച.
അതുതകേമാണച ഇസൗ കഭദഗതനികേള് സക്വസ്പീകേരനിക്കരുതതനച അഭദ്യര്തനിക്കുന.



റൂളനിയുംഗച 453

റൂളനിയുംഗച

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശ്രസ്പീ.  അന്വര്  സമാദത്തെച  കനമാടസ്പീസച  നലകേനിയനിരുന

പ്രകമയത്തെനികനല  ശ്രസ്പീ.  എസച.  ശര്മ്മ  കനമാടസ്പീസച  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  കഭദഗതനി

ക്രമമാനസൃതമല്ലെ എനതമാണച ചെടയും 303 പ്രകേമാരയും ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് ഉനയനിച

ക്രമപ്രശ്നയും.  തചെയര്  ഇക്കമാരദ്യയും  വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിക്കുകേയുണമായനി.  സഭയനില

അവതരനിപനിക്കുന  ഒരു  പ്രകമയത്തെനിതന്റെ  അനനഃസത്തെതയ  അഥവമാ  സനിരനിറ്റെനിതന

പൂര്ണ്ണമമായുയും  നനിരമാകേരനിക്കുനകതമാ  ഡനിഫസ്പീറ്റെച  തചെയ്യുനകതമാ  അതല്ലെങനില

തനഗറ്റെനിതതവസച തചെയ്യുനകതമാ  ആയ  കഭദഗതനികേള്ക്കു  മമാത്രകമ  ചെടപ്രകേമാരയും

അവതരണമാനമതനി  നനികഷധനിക്കമാന്  കേഴനിയുകേയുള.  അതമാണച  നമ്മുതട

കേസ്പീഴച വഴക്കവയും.   ഇവനിതട ശ്രസ്പീ.  എസച.  ശര്മ്മ കനമാടസ്പീസച  നലകേനിയനിട്ടുളള കഭദഗതനി,

ശ്രസ്പീ. അന്വര് സമാദത്തെച കനമാടസ്പീസച നലകേനി അവതരനിപനിച പ്രകമയതത്തെ പൂര്ണ്ണമമായുയും

നനിരമാകേരനിക്കുനതല്ലെ,  അതനിതന്റെ  സനിരനിറ്റെനിതന  കചെമാദദ്യയും  തചെയ്യുനതമാതണനച

വനിലയനിരുത്തെമാനമാകേനില്ലെ.  പകേരയും  പ്രകമയത്തെനിതന്റെ  ഉള്ളടക്കത്തെനില  സമാരമമായ  ചെനില

മമാറ്റെങ്ങള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  എനമമാത്രകമ  കേമാണമാന്  കേഴനിയുനള.   അതനില

ചെടവനിരുദ്ധമമായനി എതനങനിലമുള്ളതമായനി തചെയര് കേരുതുനനില്ലെ.  ശ്രസ്പീ.  എസച.  ശര്മ്മ

ഇവനിതട  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനിതക്കതനിതരയുള്ള  ക്രമപ്രശ്നയും  നനിലനനിലക്കുനതല്ലെ

എനച റൂള് തചെയ്യുന. 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ശ്രസ്പീ.  അന്വര് സമാദത്തെച അവതരനിപനിച

പ്രകമയതത്തെ  ഞമാന്  പനിനമാങ്ങുകേയമാണച.  അടുത്തെ  കേമാലത്തെമായനി  പടനികേജമാതനി-

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പസ്പീഡനങ്ങള്  വളതര  വദ്യമാപകേമമായനിതക്കമാണനിരനിക്കുന  എനതച  ഒരു

യമാഥമാര്തദ്യയും  തതനയമാണച.  പലകപമാഴയും  പസ്പീഡനിപനിക്കതപട  പടനികേജമാതനിക്കമാര്ക്കച

അനകൂലമമായനി  കപമാലസ്പീസച  നനിലക്കുനനില്ലെ എനതമാണച  ഏറ്റെവയും  കവദനമാജനകേമമായ

കേമാരദ്യയും.  നമ്മുതട രമാജദ്യത്തെച നടന ഒടനവധനി സയുംഭവങ്ങള് ശ്രസ്പീ.  അന്വര് സമാദത്തെച

ഇവനിതട  സൂചെനിപനിച്ചു.  ബനി.തജ.പനി.  ഭരനിക്കുന  പല  സയുംസമാനങ്ങളനിലയും

പടനികേജമാതനിക്കമാര്  നനിരനരമമായനി  കവടയമാടതപട്ടുതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  കകേരളത്തെനില

അടുത്തെകേമാലത്തെമായനി  ഒടനവധനി  സയുംഭവങ്ങള്  നമ്മുതട  മുനനില  വന.  ഏറ്റെവയും

ഒടുവനിലമായനി  ഏങ്ങണനിയൂരനില  പമാവറടനി  കപമാലസ്പീസച  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനില

വനിനമായകേന്  എന  തചെറുപക്കമാരന്  കറമാഡനില  മതറ്റെമാരമാളുമമായനി  സയുംസമാരനിച്ചു

തകേമാണ്ടുനനിനകപമാള്  രണച  കപമാലസ്പീസുകേമാര്  വനച  അയമാതള  കസ്റ്റേഷനനികലയച
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കൂടനിതക്കമാണ്ടുകപമായനി. നബ്ല്യൂ  ജനകറഷന്  കടനികേള്  തചെയ്യുനതുകപമാതല  മുടനി  നസ്പീടനി

വളര്ത്തെനിയനിരുന എന കറ്റെയും മമാത്രകമ   വനിനമായകേന് തചെയനിരുനള.  വനിനമായകേതന

കപമാലസ്പീസച  കസ്റ്റേഷനനില  തകേമാണ്ടുകപമാകകേയുയും  ഒരമാഴ്ച  മുമ്പച  ഏകതമാ  ഒരു  മമാല

നഷ്ടതപടതുമമായനി  ബന്ധതപടച  കറ്റെയും  ഏതറ്റെടുക്കണതമനച  കപമാലസ്പീസച  ആവശദ്യതപടുകേയുയും

തചെയ്തു.  തചെയ്യമാത്തെ കറ്റെയും ഏതറ്റെടുക്കമാന് തയ്യമാറമാകേമാതത വനകപമാള് അതനിക്രൂരമമായനി

മര്ദ്ദേനിക്കുകേയമാണച  തചെയതച.  വനിനമായകേതന്റെ  പനിതമാവച  തതവകേനിടച  കപമാലസ്പീസച

കസ്റ്റേഷനനിലനനിനച  വനിനമായകേതന ജമാമദ്യത്തെനില തകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള് ശരസ്പീരയും  മുഴവന്

ചെതഞ  പമാടുകേളുയും  കേമാലനില  ബൂടനിടച  ചെവനിടനിയതനിതന്റെ  പമാടുകേളുമുണമായനിരുന.  ഇസൗ

അനഭവത്തെനിതന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില,  തതന  കമമാഷണകക്കസനില  വസ്പീണ്ടുയും

പ്രതനിയമാക്കുകമമാ  എന  ഭയത്തെമാല  വസ്പീടനില  ആരുമനില്ലെമാതനിരുന  സമയത്തെച

വനിനമായകേന് ആത്മഹതദ്യ തചെയ്യുകേയമാണുണമായതച.  കറ്റെക്കമാരമായ കപമാലസ്പീസുകേമാരനില

രണ്ടുകപതര  സതസന്റെച  തചെയ്തുതകേമാണച  ആ  കകേസച  അവസമാനനിപനിക്കുകേയമാണച.

വനിനമായകേതന്റെ  കടുയുംബത്തെനിനച  യമാതതമാരു  നഷ്ടപരനിഹമാരവയും  തകേമാടുക്കമാന്

കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  അതുസയുംബന്ധനിചച  സലയും  എയും.എല.എ.  ഇവനിതട  സബ്മനിഷന്

തകേമാണ്ടുവനനിരുന.  പകക്ഷ കകേസച  അകനക്വഷനിക്കുന എനള്ളതല്ലെമാതത  പമാവതപട

കടുയുംബത്തെനിനച  എതനങനിലയും  ധനസഹമായയും  നലകേമായും  എന  ഉറപച  മുഖദ്യമനനി

തകേമാടുത്തെനിടനില്ലെ.   ഇതതമാരു ഉദമാഹരണയും മമാത്രമമാണച.   നമ്മുതട രമാജദ്യത്തെച ഇത്തെരയും

പ്രവൃത്തെനികേള്  ആവര്ത്തെനിക്കമാതനിരനിക്കമാന്  നമ്മള്  എനമാണച  തചെകയ്യണതച?  ഇതച

രമാഷസ്പീയമമായനി കേമാകണണ കേമാരദ്യമല്ലെ.  സക്വമാതനദ്യയും ലഭനിചച  70  വര്ഷയും കേഴനിഞനിട്ടുയും

നമ്മുതട  രമാജദ്യതത്തെയുയും  സയുംസമാനതത്തെയുയും  പടനികേജമാതനിക്കമാരുതട  സനിതനി  വളതര

ദയനസ്പീയമമാണച.  അകടമാസനിറ്റെസ്പീസച  ആക്ടച  ഉള്തപതട  ധമാരമാളയും  നനിയമങ്ങള്

നനിലവനിലണമായനിട്ടുയും  ഇസൗ  പമാവങ്ങതള  സയുംരക്ഷനിക്കമാന്  കേഴനിയുനനില്ലെ.  ഒരു  കറ്റെയും

തചെയമാല  അതച  അകനക്വഷനിചച  കേതണകത്തെണ  കപമാലസ്പീസച  പലകപമാഴയും

പടനികേജമാതനിക്കമാകരമാതടമാപയും നനിലക്കുനനില്ലെ എനതമാണച പല കകേസുകേളനിലയും നമുക്കച

കേമാണമാന്  കേഴനിയുനതച.  ഇതച  വളതര  ഗസൗരവമമായ  വനിഷയമമാണച.   സക്വമാതനദ്യയും

ലഭനിചതനിതന്റെ  70-ാം വര്ഷത്തെനിലൂതട  നമായും  കേടനകപമാകകമ്പമാള്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ

വദ്യതദ്യമാസമനില്ലെമാതത  പടനികേജമാതനി  ജനസമൂഹത്തെനിതന്റെ  നനയമാണച  ലക്ഷദ്യയും

വയ്ക്കുനതച.  അതുതകേമാണച  നമ്മുതട  രമാജദ്യത്തുയും  സയുംസമാനത്തുയും  പടനികേജമാതനി

ജനസമൂഹത്തെനിതനതനിതരയുള്ള  പസ്പീഡനയും  അവസമാനനിപനിക്കമാന്കവണനി  കയമാജനിചച

മുകനറണതമനള്ളതമാണച  ശ്രസ്പീ.  അന്വര്  സമാദത്തെനിതന്റെ  പ്രകമയതത്തെ  പനിന്തുണച്ചു

തകേമാണച പറയമാനമാഗഹനിക്കുനതച. 
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉറബദുള്ള:  സര്,  സമൂഹത്തെനില  പമാര്ശക്വവലക്കരനിക്കതപട
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങള്തക്കതനിരമായനി  അതനിക്രമങ്ങളുയും  പസ്പീഡനങ്ങളുയും
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന  സമാഹചെരദ്യത്തെനില  ശ്രസ്പീ.  അന്വര്  സമാദത്തെച  അവതരനിപനിച  ഇസൗ
പ്രകമയത്തെനിനച  ഏതറ  പ്രമാധമാനദ്യവയും  പ്രസകനിയുമുണച.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗങ്ങതള  സമൂഹത്തെനിതന്റെ  മുഖദ്യധമാരയനികലയച  തകേമാണ്ടുവരുനതനിനകവണനി
ധമാരമാളയും പദ്ധതനികേള് മമാറനിമമാറനിവരുന ഗവണ്തമനകേള് ആവനിഷരനിക്കുനതണങനിലയും
അതതമാനയും  കവണ  വനിധത്തെനില  പ്രകയമാജനതപടുത്തെമാന്  ഇസൗ  വനിഭമാഗത്തെനിനച
സമാധനിക്കുനനില്ലെ.  അതനിനച  പ്രധമാന  കേമാരണയും  അവര്ക്കമാവശദ്യമമായ  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തെമാന് ബന്ധതപടവര് തയ്യമാറമാകേമാത്തെതമാണച. കകേരളയുംകപമാതല വളതരകയതറ
പുകരമാഗമന  ചെനിനമാഗതനി  വച്ചുപുലര്ത്തുന  സയുംസമാനത്തുകപമാലയും  ദളനിതച
വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവര്  ഇനയും  അടനിമകേളമായനി  കേഴനികയണനിവരനികേയുയും  പസ്പീഡനങ്ങള്ക്കുയും
അതനിക്രമങ്ങള്ക്കുയും വനികധയമമാകകേണനിവരനികേയുയും തചെയ്യുനതച  ഏതറ കഖദകേരമമാണച.
ഇസൗ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തെനില  വനതനിനകശഷയും  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗത്തെനിതനതനിരമായ  അതനിക്രമങ്ങള്  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുനതവനതച  പ്രകമയത്തെനില
പറയുന കേമാരദ്യങ്ങളല്ലെ, കപമാലസ്പീസനിതന്റെ ഒസൗകദദ്യമാഗനികേ റനികപമാര്ട്ടുകേള് പരനികശമാധനിചമാല
ഏതതമാരമാള്ക്കുയും  കബമാധദ്യതപടുനതമാണച.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗത്തെനില
തപടവരുതട  ജസ്പീവനിതസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനകവണനി  എസച.സനി./എസച.റ്റെനി.
ആക്ടച നനിലവനിലണച. ആ ആക്ടനിതന്റെ സുരക്ഷ അവര്ക്കച  ലഭദ്യമമാകനനിതല്ലെനച മമാത്രമല്ലെ,
അതച പലകപമാഴയും ദുരുപകയമാഗതപടുത്തുകേയുമമാണച തചെയ്യുനതച.  എസച.സനി./എസച.റ്റെനി.
വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവര്  ഉള്തപടമാത്തെ  രമാഷസ്പീയ  സയുംഘടനങ്ങളനിലകപമാലയും  അവതര
പ്രതനികചെര്ത്തെച  എസച.എസനി./എസച.റ്റെനി.  ആക്ടച  രമാഷസ്പീയമമായനി  ദുരുപകയമാഗ
തപടുത്തെമാനള്ള ശ്രമയുംവതര സയുംസമാനത്തെച നടക്കുകേയമാണച.  അറനിഞതകേമാണ്ടുതതന
പല കപമാലസ്പീസച ഉകദദ്യമാഗസരുയും അതനിനച കൂട്ടുനനിലക്കുനതവനള്ളതച കഖദകേരമമാണച.
ഇങ്ങതനയുള്ള ചൂഷണത്തെനിനച  ഈ  വനിഭമാഗക്കമാര് വനികധയരമായനിതക്കമാണനിരനിക്കുന.
ഇത്തെരയും  കേമാരദ്യങ്ങളനില  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  അടനിയനരശ്രദ്ധ  പതനികയണതുണച.
എസച.സനി./എസച.റ്റെനി. വനിഭമാഗത്തെനിതനതനിതരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങളുതട പത്രവമാര്ത്തെകേള്,
"ദളനിതര്തക്കതനിതരയുള്ള അതനിക്രമയും വര്ദ്ധനിക്കുന;  കനമാക്കുകത്തെനിയമായനി സയുംസമാന
സര്ക്കമാര്", "ദളനിതച യുവമാവനിതന കപമാലസ്പീസച മര്ദ്ദേനിചച അവശനമാക്കനിയതമായനി പരമാതനി,
ജമാതനികപരച  വനിളനിച്ചുതവനച  ആകക്ഷപയും”  എനനിങ്ങതന  ദനിവകസന  വരനികേയമാണച.
ജമാതനികപരച വനിളനിചമാല നടപടനി സക്വസ്പീകേരനികക്കണ കപമാലസ്പീസമാണച ജമാതനികപരച വനിളനിചച
ആകക്ഷപനിചതച.  ചെനില  കപമാലസ്പീസച  ഉകദദ്യമാഗസര്ക്കച  ദളനിതര്  എനകകേടമാല
വനിറളനിയമാതണനച  ബഹുമമാനതപട  മനനി  ശ്രസ്പീ.  എ.തകേ.  ബമാലതന്റെ  പ്രസമാവന
1-8-2017-തല കദശമാഭനിമമാനനി  പത്രത്തെനില വനതമാണച.  ശ്രസ്പീ.  എ.  തകേ.  ബമാലതന
കപമാലള്ള ആളുകേള്ക്കച അങ്ങതന പറകയണനിവന.  ഇസൗ പ്രസമാവന നടത്തെനിയ മനനി
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ഇത്തെരയും നനിലപമാടച സക്വസ്പീകേരനിക്കുന കപമാലസ്പീസുകേമാര്തക്കതനിതര എതനങനിലയും നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കമാന്  മുകനമാട്ടുവനനിട്ടുകണമാ;  ദളനിതര്തക്കതനിതരയുള്ള  പസ്പീഡനയും  വര്ദ്ധനിച്ചു
തവനയും  കപമാലസ്പീസച  അതനിനച  കൂട്ടുനനിലക്കുനതവനയും  ഒരു  മനനിക്കുതതന
പറകയണനിവന  സമാഹചെരദ്യത്തെനില  ഇസൗ  പ്രകമയത്തെനിനച  പ്രമാധമാനദ്യവയും
പ്രസകനിയുമുണച.  അതുതകേമാണച  പ്രകമയയും  സഭ  തഎകേകേകണ്ഠദ്യന  അയുംഗസ്പീകേരനിക്കണ
തമനമാണച  എതന്റെ അഭനിപ്രമായയും.

ശ്രസ്പീ  .    ബനി  .    സതദ്യന്:  സര്,  പതനിനമാലമായും  കകേരള  നനിയമസഭയുതട  ഏഴമായും
സകമ്മളനയും അവസമാനനിക്കമാന് നമാലച ദനിവസങ്ങള് മമാത്രമമാണുള്ളതച.  ഇകപമാതഴങനിലയും
കകേമാണ്ഗസച  കനതൃതക്വത്തെനിലള്ളവര്ക്കച  ഇത്തെരത്തെനിതലമാരു  വനിഷയമുതണനച
പറയമാന്  കതമാനനിയതനില  ഞമാന്  അങ്ങതയ  അഭനിനന്ദനിക്കുന.  എതന്റെ  സുഹൃത്തെച
ശ്രസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രനയും  അതനിതന  എന്കഡമാഴച  തചെയച  സയുംസമാരനിച്ചു.
കേര്ണ്ണമാടകേയനില  ഭരണയും  നടത്തുനതച  കകേമാണ്ഗസച  പമാര്ടനിയമാണച.  അവനിതട
നനിലനനിലക്കുന ആചെമാരങ്ങള് വളതര ഗതനിതകേടതമാണച. സവര്ണ്ണന് ഭക്ഷണയും കേഴനിചച
ഉകപക്ഷനിക്കുന ഇലയനില അവര്ണ്ണന് ഉണ്ണണതമന ആചെമാരമമാണച അവനിതടയുള്ളതച.
ശ്രസ്പീ.  സനിദ്ധമാരമാമയ്യയമാണച  അവനിടതത്തെ  മുഖദ്യമനനിതയന  കേമാരദ്യത്തെനില
ആര്തക്കങനിലയും തര്ക്കമുകണമാ?  നനിയമയുംവഴനി നനിലനനിലക്കുനതമാണനിതച.  തമനിഴമാടനില
സവര്ണ്ണതരയുയും അവര്ണ്ണതരയുയും തമ്മനില കവര്തനിരനിക്കുന മതനിലതതനയുണച. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ബഹുമമാനതപട അയുംഗയും ഇവനിതട പറഞതച,
കേര്ണ്ണമാടകേ  മുഖദ്യമനനിയമായ  ശ്രസ്പീ.  സനിദ്ധമാരമാമയ്യ  അവനിതട  സവര്ണ്ണര്  കേഴനിച
ഇലയനില  ദളനിതര്ക്കച ഭക്ഷണയും കേഴനിക്കമാതമന നനിയമയും തകേമാണ്ടുവനതവനമാണച. 

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്: നനിയമയും തകേമാണ്ടുവനതവനച പറഞനിടനില്ലെ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്: അങ്ങതന പറഞ.  ബഹുമമാനതപട തചെയര് കരഖ
പരനികശമാധനിചതനിനകശഷയും പറഞനിട്ടുതണങനില മമാത്രയും നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിചമാല മതനി.
നനിയമയും തകേമാണ്ടുവനതവനച പറഞതച കരഖയനില കേമാണമാന് പമാടനില്ലെ. 

ശ്രസ്പീ  .    ബനി  .    സതദ്യന്  : അങ്ങതനയുള്ള  ആചെമാരങ്ങതളമാതക്ക  നനിലനനിലക്കുന
രമാജദ്യമമാണച ഇനദ്യ. സക്വമാതനദ്യയും ലഭനിചച 70 വര്ഷമമാതയനച ശ്രസ്പീ. വനി.പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്
പറയുകേയുണമായനി. ഇക്കമാലമത്രയുയും ആരമാണച ഇവനിതട ഭരനിചനിരുനതച; ഇടതുപക്ഷമല്ലെ
ഭരനിചനിരുനതച.  ഞമാന്  അതനികലയച  കൂടുതല  കേടക്കുനനില്ലെ.  നനിങ്ങളുതട  ആദര്ശ
ധസ്പീരനമായ  കനതമാവച  ശ്രസ്പീ.  എ.  തകേ.  ആന്റെണനി  ഭരനിക്കുകമ്പമാള്  ചെരനിത്രത്തെനില
ആദദ്യമമായനി  കജമാഗനി  എന  കപരുള്ള  ആദനിവമാസനി  യുവമാവച  തവടനികയറ്റെച   മരനിച്ചു.
അക്കമാരദ്യയും  ആതരങനിലയും  നനികഷധനിക്കുതമങനില  ഞമാന്  ഇരനിക്കമായും.  രജനനി  എസച.
ആനന്ദനികന്റെതുള്തപതട നനിരവധനി കേമാരദ്യങ്ങള് പറയമാനണച.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ഉറബദുള്ള
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കേണക്കുകേള് ഉദ്ധരനിചകപമാള് ഇതുകൂടനി പറയണമമായനിരുന. കേഴനിഞ സര്ക്കമാരനിതന്റെ
കേമാലത്തുണമായ സയുംഭവവനികേമാസങ്ങള് സയുംബന്ധനിചച വളതര വദ്യകമമായ കേണക്കുകേള്
എതന്റെ  കേയ്യനിലണച.  അതനസരനിചച  പടനികേജമാതനി  വനിഭമാഗത്തെനിലതപട  മുതനിര്നവര്
തക്കതനിതര  നടന  അതനിക്രമങ്ങള്  4366-ഉയും  കടനികേള്ക്കച  എതനിതരയുണമായ
അതനിക്രമങ്ങള് 644-ഉയും ആണച. 

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,   ശ്രസ്പീ.  എ.തകേ.  ആന്റെണനി  കകേരളത്തെനിതല
മുഖദ്യമനനി ആയനിരുന അവസരത്തെനിലമാണച കകേരളത്തെനില ആദദ്യമമായനി  7  വയസ്സുള്ള
കടനിതയ ഒരുമമാസയും ജയനിലനിലടചതച.  ഭൂസമരത്തെനില പതങടുത്തെ ശമാന എന സസ്പീതയ
ജയനിലനിലടയ്ക്കുകേയുയും  ജയനിലനില  വചച  അവര്  പ്രസവനിക്കുകേയുയും  നവജമാത  ശനിശു
മരണതപടുകേയുയും  തചെയ്തു.  അനച  ആ  സസ്പീകയമാതടമാപയും  ജയനിലനില  തകേമാണ്ടുകപമായ
ശമാലനിനനി  എന  കടനിക്കച  7  വയസ്സമായനിരുന.  ആ  കടനിതയ  ജയനിലനിലനനിനയും
തുറനവനിടമാനള്ള  എതനങനിലയും  സയുംവനിധമാനമുണമാക്കനികയമാ?  തവടനികയറ്റെച  മരനിച
ആദനിവമാസനി  കജമാഗനിയുതട  കേമാരദ്യയും  ഇവനിതട  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണമായനി.  അതുകപമാതല
കഗമാത്രമഹമാ  സഭമാകനതമാവനിതന  അടനിചച  മുഖയും  വസ്പീര്പനിചമാണച  ജയനിലനികലയച
തകേമാണ്ടുകപമായതച. ഇതതല്ലെമായും കകേരളത്തെനില ആരമാണച തചെയതതനച നനിങ്ങള്തക്കല്ലെമായും
അറനിയമാവനതമാണച.

ശ്രസ്പീ  .    ബനി  .    സതദ്യന്:  അടനിസമാന  വനിഷയങ്ങളനിലനനിനച  മമാറനികപമാകേരുതച.
കേഴനിഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേമാലത്തുള്ള  കേണക്കുകേള്  ഞമാന്  ആവര്ത്തെനിക്കുനനില്ലെ.
ശ്രസ്പീ.  സനി.തകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന് സൂചെനിപനിചതുകപമാതല,  ആ സസ്പീ എത്ര ദനിവസയും ജയനിലനില
കേനിടന? 2012 കമയച മമാസത്തെനില ആരയുംഭനിച ഭൂസമരത്തെനില 2822 കടുയുംബങ്ങളനിതല
ഏഴമായനിരകത്തെമാളയും  ആദനിവമാസനികേള്  പതങടുത്തെതച  കേണനിതല്ലെനച  പറയമാന്
നനിങ്ങള്ക്കച  കേഴനിയുകമമാ?  52  ദനിവസയും  നസ്പീണ്ടുനനിന  സമരതത്തെത്തുടര്നച  271
കടനികേകളയുയും 1476 ആദനിവമാസനി സകഹമാദരങ്ങകളയുയും ജയനിലനിലടച സമാഹചെരദ്യത്തെനിലമാണച
ശമാന  എന  സകഹമാദരനി  കേണ്ണൂര്  തസന്ടല  ജയനിലനില  പ്രസവനിക്കുകേയുയും  കടനി
മരണതപടുകേയുയും  മരനിച  കഞനിതന  അവനിതടത്തെതന  മറവച  തചെയ്യുകേയുയും  തചെയതച.
ഇതതമാതക്കയമാണച  കേഴനിഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേമാലത്തെച  നടനതച.  52  ദനിവസയും
സമരയും  തചെയവര്  രമാജദ്യകദ്രമാഹകറ്റെതമമാനയും  തചെയനിടനില്ലെ,  അനതത്തെ  സര്ക്കമാര്
ഉണമാക്കനിയ പമാകക്കജച  നടപമാക്കണതമനമാണച  അവര്  ആവശദ്യതപടതച.  ശ്രസ്പീ.  എ.
തകേ. ആന്റെണനിയുയും ശ്രസ്പീമതനി സനി. തകേ. ജമാനവയും കചെര്നണമാക്കനിയ കേരമാറനിതനക്കുറനിചച
നമുക്കറനിയമായും.  ഞമാന് അതനികലയച  കൂടുതല കേടക്കുനനില്ലെ.  ആ കേരമാര്  പമാലനിക്കമാന്
സമാധനികചമാ?  ജയനിലനിലടചവരനില  റലലമാമ്മ  എന  സകഹമാദരനി   മൂനച  ദനിവസയും
കേഴനിഞച  ചെനികേനിത  കേനിടമാതത  മരനിച്ചുതവനമാണച  പറയുനതച.  മരനികചമാ  ഇല്ലെകയമാ
എനറനിയനില്ലെ.  കടനികേതളക്കുറനിചച പറഞതുതകേമാണമാണച ഞമാന് ഇത്രയുയും പറഞതച.
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മനഷദ്യമാവകേമാശ  കേമ്മസ്പീഷന്,  പടനികേജമാതനി-പടനിവര്ഗ്ഗക്കമാര്തക്കതനിതരയുള്ള  പസ്പീഡനയും
തടയുനതനിനള്ള  നനിയമയും,  ബമാലമാവകേമാശ  കേമ്മസ്പീഷന്  തുടങ്ങനിയവതയമാതക്ക
ഉണമായനിരുനനിട്ടുയും കഞച മരനിച അമ്മ ഒരു ജയനിലനിലയും അവരുതടതതന 7 വയസ്സുള്ള
കടനി മതറ്റെമാരു ജയനിലനിലയും കേഴനിഞ സയുംഭവയും നടനതച യു.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാരനിതന്റെ
കേമാലത്തെമാണച.  അനതത്തെ  ആ  സയുംഭവവയും  ഇകപമാഴതത്തെ  സയുംഭവവയും  കൂടനി
വമായനിക്കുകമ്പമാഴമാണച  രമാഷസ്പീയമമായ കേമാരദ്യങ്ങള് പുറത്തുവരുനതച.  അത്തെരത്തെനിലള്ള
അതനിക്രമങ്ങള്  യു.ഡനി.എഫച  ഭരണകേമാലത്തെച  നടന  എനതച  ആര്തക്കങനിലയും
നനികഷധനിക്കമാന് കേഴനിയുകമമാ? ആദനിവമാസനികേളുതട പ്രശ്നങ്ങളനില ഏറ്റെവയും പ്രധമാനയും ഭൂമനി,
വസ്പീടച,  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസയും  എനനിവ  നനികഷധനിക്കതപട്ടു  എനതമാണച.  കേഴനിഞ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേമാലത്തെച  സസ്പീകേള്ക്കുയും  കടനികേള്ക്കുതമതനിതര  നടന സയുംഭവങ്ങള്
വമായനിക്കുകേയമാതണങനില ഏകേകദശയും എടച കപകജമാളമുണച. സമയക്കുറവമൂലയും ഞമാനതച
വമായനിക്കുനനില്ലെ.  വയനമാടച  മമാനനവമാടനി  ജനില്ലെമാ  ആശുപത്രനിയനില  ചെനികേനിത
നനികഷധനിക്കതപട ആദനിവമാസനി യുവതനി അനനിത, യമാത്രമാമകധദ്യ മൂനച ഘടങ്ങളനിലമായനി
മൂനച  കഞങ്ങതള  പ്രസവനിച്ചു,  മൂനച  കടനികേളുയും  മരണതപട്ടു.  ഇവനിതട
ചെനികേനിതതയക്കുറനിച്ചുയും  അതനിക്രമങ്ങതളക്കുറനിച്ചുയും  പറഞതുതകേമാണച  ഞമാന്
പറഞതമാണച.  അനച  പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമയുംകൂടനി  റകേകേമാരദ്യയും  തചെയനിരുന
വകപ്പുമനനിയുതട അയലവമാസനിയുയും ആ പ്രകദശത്തെച അവര്തക്കമാതക്ക അറനിയമാവന
ഒരു  കടുയുംബത്തെനിലതപട  ആളുമമായനിരുന  ആ  സസ്പീ.  ഇസൗ  ഗവണ്തമന്റെച
വനതനിനകശഷയും എല്ലെമായും ശരനിയമായനി എനച ഞമാന് പറയുനനില്ലെ.  പതക്ഷ കേഴനിഞ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേമാലത്തെച നസ്പീതനിനനികഷധനിക്കതപട എത്രകപര് ഇകപമാള് ജയനിലനില
കേനിടക്കുന,  കേമാരദ്യക്ഷമമമായ ഒരു സര്ക്കമാരുയും  അകനക്വഷണവയും മറ്റെച  സയുംവനിധമാനവയും
ഇല്ലെമായനിരുനതവങനില  എനമായനിരുന  കേഥ?  യഥമാര്തത്തെനില  ഒരു  ഗവണ്തമന്റെച
ഇവനിതടയുണച.  വരുന കകേസുകേളുതട തമറനിറ്റെച കനമാക്കനി  സഖമാവച പനിണറമായനി വനിജയന്
ആഭദ്യനര വകപച നല്ലെ രസ്പീതനിയനിലമാണച റകേകേമാരദ്യയും തചെയ്യുനതച. അതനിതന്റെ ഭമാഗമമായനി
ഇത്തെരയും അതനിക്രമങ്ങള് തടയമാന് സമാധനിചനിട്ടുണച. അവര്ക്കച നദ്യമായമമായനിട്ടുള്ള നസ്പീതനി
ലഭദ്യമമാക്കമാന്  എടുത്തെ  നടപടനികേതള  നനികഷധനിക്കമാനമാകകമമാ?  ഇവനിതട  കകറ
കേമാരദ്യങ്ങള്  സൂചെനിപനിച്ചു.  അതച  തവറുയും  പ്രചെരണത്തെനിനച  കവണതമങനില
ഉപകയമാഗനിക്കമായും.   നമുക്കറനിയമാവന വസ്തുനനിഷമമായ കേമാരദ്യങ്ങള്,  സതദ്യസന്ധമമായനി
ഒരു  പരമാതനി  കപമാലസ്പീസച  കസ്റ്റേഷനനില  തകേമാടുത്തെമാല  അതച  അകനക്വഷനിക്കുയും.
ഞമാറനസ്പീലനിയനിതല  സയുംഭവയും  ഇവനിതട  പറഞ.  നമ്മതളല്ലെമായും ഒരുമനിചച  കപമായനി
കേണതകല്ലെ;  അവനിതടയുണമായ  സയുംഭവതമനമാണച?  എതനങനിലയും  രമാഷസ്പീയ
കപ്രരനിതമമായനികടമാ മതറ്റെതനങനിലയും തകേമാണ്ടുള്ള സയുംഭവമമാകണമാ;  അങ്ങതനയുള്ള ഒരു
സയുംഭവകമ  അല്ലെമായനിരുന.   അവനിതട  കേണക്കുകേള്  തപരുപനിചച  പറഞ.  രണച
പ്രകദശത്തെമാതകേ  ആത്മഹതദ്യതചെയവരുതട  കേണക്കമാണച.  സര്വ്വകേക്ഷനിയനിലതപട
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ആളുകേള്കപമായനി  ഇങ്ങതന  ആത്മഹതദ്യകേളുണമാകനതച  നനിരുതമാഹതപടുകത്തെണ
തമാതണനച പറഞ.  അങ്ങതന നനിരുതമാഹതപടുത്തെമാനയും പടനികേജമാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവരുതട  കക്ഷമകേരമമായ  കേമാരദ്യങ്ങള്  റകേകേമാരദ്യയും  തചെയ്യമാനയും
സമാധനിക്കുന  തരത്തെനില  കേമാരദ്യങ്ങളനില  ഇടതപടമാന്  ഇസൗ  ഗവണ്തമനയും  അതനിതന്റെ
വകപ്പുമനനിയുയും  ശ്രമനിക്കുന.  എല്ലെമാ  കമഖലകേളനിലയും,  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസരയുംഗത്തെച
25 ശതമമാനയും റസ്റ്റേപനയും ലയുംപയുംഗമാനയും വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ.  ബനി.  സതദ്യന്...  ഇനനി  ഒരു പ്രകമയയുംകൂടനി  ഉണച.
പസ്പീസച കേണ്ക്ലൂഡച.

ശ്രസ്പീ  .    ബനി  .    സതദ്യന്:  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസരയുംഗയും,  ആകരമാഗദ്യരയുംഗയും എനനിങ്ങതന എല്ലെമാ
രയുംഗങ്ങളനിലയും അവര്ക്കുകവണനി തചെയ്യമാന് കേഴനിയുന കേമാരദ്യങ്ങള് വളതര ഫലപ്രദമമായനി
തചെയ്തുതകേമാണനിരനിക്കുന.  പകക്ഷ  ആകഗമാളതലത്തെനിലയും  കദശസ്പീയതലത്തെനിലയും  വന
തകേമാണനിരനിക്കുന  സയുംഭവഗതനികേള്  പലതുയും  കകേരളത്തെനിലടക്കമുള്ള  പടനികേജമാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗത്തെനിലതപട  കടുയുംബങ്ങതള  ബമാധനിക്കുന  വനിഷയമമായനി
നനിലക്കുനതവനതച ഒരു യമാഥമാര്തദ്യമമാണച. അക്കമാരദ്യയും ഗസൗരവകത്തെമാടുകൂടനി കേമാകണണതമാണച.
പമാര്ശക്വവലക്കരനിക്കതപട്ടുതവനച  ഇവനിതട  പറഞ.  പമാര്ശക്വവലക്കരനിക്കതപടമാനനിടയമായ
സമാഹചെരദ്യങ്ങള്  രൂപതപട്ടുവന.  അതനിതനതനിരമായ  തചെറുത്തുനനിലമാണച  കവണതച.
അങ്ങതനയമാണച  അവതര  സയുംരക്ഷനികക്കണതച.  അതനിനച  കേഴനിയുനവനിധത്തെനില
കദശസ്പീയമാടനിസമാനത്തെനില  വരണയും.  ആര്.എസച.എസച.-ഉയും  സയുംഘ്പരനിവമാറുയും
തയ്യമാറമാക്കനിതകേമാടുക്കുന  അജണ  നടപനിലമാക്കതപടുകമ്പമാള്  ഏറ്റെവയും  ഭസ്പീകേരമമായ
പ്രയമാസയും അനഭവനിക്കുനവര് ഇസൗ വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവരമാണച.  

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്: രണച മനിനനിറ്റെച കൂടുതല എടുത്തു.  പസ്പീസച കേണ്ക്ലൂഡച.

ശ്രസ്പീ  .   ബനി  .   സതദ്യന്: അതനിനച കദശസ്പീയമാടനിസമാനത്തെനില കകേമാണ്ഗസച കയമാജനിചച
ഒരു പ്രകക്ഷമാഭത്തെനിനച തയ്യമാതറടുകക്കണതമാണച. ശകമമായനിത്തെതന ഇസൗ പ്രകമയതത്തെ
എതനിര്ക്കുന.  കദശസ്പീയമാടനിസമാനത്തെനില  ഉയര്നവന  വനിഷയങ്ങളുമമായനി
ബന്ധനിപനിച്ചുതകേമാണച  കയമാജനിതചമാരു  പ്രകക്ഷമാഭത്തെനിനച  തയ്യമാറമാകേണതമനച
അഭദ്യര്തനിച്ചുതകേമാണച നനിര്ത്തുന.  

ശ്രസ്പീമതനി  സനി  .    തകേ  .    ആശ:  സര്,  ഇസൗ  പ്രകമയത്തെനിലൂതട  രമാഷസ്പീയയും
പറയുനതനിനയും  ജനകേസ്പീയ  സര്ക്കമാരനിതന്റെ  മുഖച്ഛമായ  കറയ്ക്കുനതനിനമമാണച
പ്രകമയമാവതമാരകേന്  ശ്രമനിചനിരനിക്കുനതച.   അതനിനമാലത്തെതന  ഇസൗ  പ്രകമയതത്തെ
പൂര്ണ്ണമമായുയും നനിരമാകേരനിക്കമാനമാണച ഞമാന് ശ്രമനിക്കുനതച.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗങ്ങള്തക്കതനിതര  മമാത്രമല്ലെ,  എവനിതടതയല്ലെമായും  അക്രമങ്ങളുയും  പസ്പീഡനങ്ങളുയും
നടനനിട്ടുകണമാ  അവനിതടതയല്ലെമായും  മമാതൃകേമാപരവയും  നനിയമപരവമമായ  നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കമാന് പനിണറമായനി സര്ക്കമാരനിനച കേഴനിഞനിട്ടുണച.  ചെരനിത്രയും മറക്കമാനള്ളതല്ലെ.
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'ഓര്മ്മകേള് ഉണമാവണയും'  എനച  തവറുതതയല്ലെ മുമ്പുള്ളവര് പറഞകപമായനിട്ടുള്ളതച.
ഇവനിതട ശ്രസ്പീ.  ബനി.  സതദ്യന് സൂചെനിപനിചതുകപമാതലതതന മുത്തെങ്ങയനിതല തവടനിവയ്പച
നമ്മളമാരുയും  മറനനിടനില്ലെ.   അവനിതട  കജമാഗനി  മരനിചകപമാള്  ആന്റെണനി  സര്ക്കമാരമാണച
കകേരളയും  ഭരനിചനിരുനതച.  എനമാല  കജമാഗനിയുതട  മകേള്ക്കച  കജമാലനി  നലകനതനിനച
ഇവനിതട  ഒരു  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തെനില  വകരണനിവന.  അതു
കപമാതലതതന  ദളനിതതരതക്കമാണച  'മലയും  തസ്പീറ്റെനിച'  ചെരനിത്രതമമാനയും  ഞങ്ങള്
ഇടതുപക്ഷക്കമാര് മറനനിടനില്ലെ. ദളനിതച സസ്പീയമായ കമലകദദ്യമാഗസ മതറ്റെമാരു സലകത്തെയച
ടമാന്സ്ഫര്  ആയകപമാള്  ആ  ഓഫസ്പീസച  ചെമാണകേയും  തളനിചച  ശുചെസ്പീകേരനിച  ചെരനിത്രവയും
ഞങ്ങളമാരുയും  മറനനിടനില്ലെ.   അതുകപമാതലതതന  ദളനിതച  പസ്പീഡനങ്ങള്  നടക്കുന
ഗുജറമാത്തെനില  പസ്പീഡനങ്ങള്തക്കതനിതര  പ്രതനികേരനികക്കണ  കകേമാണ്ഗസനിതന്റെ
പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച  ബനി.തജ.പനി.-യനികലയച  കപമായതുയും  ഞങ്ങളമാരുയും  മറനനിടനില്ലെ.
സമാലവമാ ജുദൂയും എന ഒരു ആര്മനിക്കച ഇസൗ രമാജദ്യത്തെച രൂപയുംനലകേനിയതച ആരമാണച;
ആദനിവമാസനികേള്  അവനിതട  ഭക്ഷണത്തെനിനയും  തവള്ളത്തെനിനയും  തമാമസ
സസൗകേരദ്യങ്ങള്ക്കുയും  ഉടുവസത്തെനിനമമായനി  സമരയും  തചെയ്യുകമ്പമാള്  അവര്തക്കതനിതര
സമരയും  തചെയ്യുനതനിനച  അവരനില  നനിനതതന  ഒരു ആര്മനിതയ  ഉണമാക്കനിതക്കമാണച
പ്രവര്ത്തെനിപനിചതച  കകേമാണ്ഗസച  എന  ഭരണ  സയുംവനിധമാനത്തെനിലൂതടയമാണച
എനള്ളതുയും  ഞങ്ങളമാരുയും  മറനനിടനില്ലെ.  ഇതതല്ലെമായും  യമാഥമാര്തദ്യങ്ങളമാതണനച
മനസ്സനിലമാക്കനി  ഇസൗ  പ്രകമയയും  തകേമാണ്ടുവന  എതന്റെ  സഹസമാമമാജനികേന്  അതച
പനിന്വലനികക്കണതമാണച.  കകേരളത്തെനിതലയുയും  ഉത്തെകരനദ്യയനിതലയുയും  ഒമാകരമാ
വനിഷയങ്ങളുയും  വനിശകേലനയും  തചെയമാല  ഇതതമാതക്ക  കബമാധദ്യതപടുനതമാണച.  നതമ്മ
കവദനനിപനിച  ദമാരുണ  മരണമമാണച  മുരുകേകന്റെതച.  അകദ്ദേഹയും  ഏതച  മതസതനകനമാ
ഏതച സയുംസമാനത്തുനനിനള്ള ആതളകനമാകപമാലയും കനമാക്കമാതത കലമാകേരമാഷങ്ങളനിതല
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്തക്കല്ലെമായും  മമാതൃകേയമായനി  ബഹുമമാനതപട  മുഖദ്യമനനി  ഇസൗ
ജനമാധനിപതദ്യത്തെനിതന്റെ  ശ്രസ്പീകകേമാവനിലനിനള്ളനില  മമാപച  പറഞതച  നമ്മതളല്ലെമാവരുയും
കേണതമാണച.   മുരുകേതന്റെ  കടുയുംബതത്തെ  സമാമ്പത്തെനികേമമായനി  സഹമായനിക്കമാന്  ഇസൗ
സര്ക്കമാര് മുകനമാട്ടുവന.  എനമാല ഉത്തെകരനദ്യന് സയുംസമാനങ്ങളനില നടക്കുനതച
നമ്മതളല്ലെമാവരുയും  കേമാണുനണച.  ജസ്പീവശക്വമാസയും  ലഭനിക്കമാതത  പനിഞനിളയുംറപ തങ്ങള്
മരണകത്തെമാടച  മല്ലെടനിചച  അവരുതട  ശരസ്പീരത്തെനിലനനിനച  ജസ്പീവന്  കവര്തപടകപമാള്
ആ  മമാതമാപനിതമാക്കതള  ആശക്വസനിപനിക്കുനതനികനമാ  ആ  കഞങ്ങളുതട
മൃതശരസ്പീരയും  അവരുതട  വസ്പീടുകേളനികലയ്തക്കത്തെനിക്കുനതനികനമാ  പശുവനിനച  ആധമാറുയും
ആയുംബുലന്സുമുള്ള ആ നമാടനില വമാഹനസസൗകേരദ്യയുംകപമാലയും  ഏര്തപടുത്തുനതനികനമാ
അവനിടതത്തെ സര്ക്കമാരനിനച  കേഴനിഞനിടനില്ലെ.   ഡലഹനിയനിലനനിനച  പുറ്റെനിങ്ങലനികലയ്ക്കുള്ള
അകേലയും  ഒരനിക്കലയും  തഗമാരഖ്പൂറനികലയനില്ലെ  എനള്ള  കേമാരദ്യയും  നമ്മള്  മറനകൂടമാ.
കരമാഹനിതച  തവമുലയുതട ആത്മഹതദ്യ  നമ്മള്  മറനനിടനില്ലെ.  ദളനിതച
വനിദദ്യമാര്തനിയമായനിരുന  അകദ്ദേഹയും  എന്തുതകേമാണമാണച  ആത്മഹതദ്യ  തചെയതതനച
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അകദ്ദേഹത്തെനിതന്റെ  ആത്മഹതദ്യമാക്കുറനിപനിലത്തെതന  എഴതനിയനിട്ടുണച.  ഇസൗ  കേഴനിഞ
ദനിവസയും  വമാട്സച  ആപനിലൂതടയുയും  കസമാഷദ്യല  മസ്പീഡനിയയനിലൂതടയുയും  പ്രചെരനിച  ഒരു
വസ്പീഡനികയമാ ഇവനിതട പരമാമര്ശനിക്കമാതത കപമാകനതച ശരനിയല്ലെ. നഗരമായ ദമ്പതനികേള്,
ഭര്ത്തെമാവനിതന്റെ  ചുമലനില  ഭമാരദ്യതയ  പൂര്ണ്ണ  നഗയമാക്കനിതകേമാണച  അവതര
നമാടുകേടത്തുന ഒരു ദൃശദ്യയും കസമാഷദ്യല മസ്പീഡനിയയനില കേഴനിഞ ദനിവസയും പ്രചെരനിപനിച്ചു.
ഇതതല്ലെമായും ഉത്തെകരനദ്യന് സയുംസമാനങ്ങളനിലമാണച നടക്കുനതച. പതക്ഷ കകേരളത്തെനിതല
അവസ  ഇതതമാനമല്ലെ.  ഇവനിതട  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവര്ക്കുയും
ദളനിതര്ക്കുയും അര്ഹമമായ പ്രമാതനിനനിധദ്യവയും സമാമൂഹനികേവയും സമാമ്പത്തെനികേവമമായ കൂടുതല
ആനകൂലദ്യങ്ങളുയും  കനടനിത്തെനതച  ഇവനിതട  കേമാലമാകേമാലങ്ങളനിലവന  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കമാരുകേളുയും  കേമ്മബ്ല്യൂണനിസ്റ്റേച  പ്രസമാനവയും  ആതണനള്ള കേമാരദ്യത്തെനില യമാതതമാരു
സയുംശയവമനില്ലെ.  കേമ്മബ്ല്യൂണനിസ്റ്റേച  സമാനനിദ്ധദ്യമനില്ലെമാത്തെ  സയുംസമാനങ്ങളനില  ദളനിതര്
തക്കതനിതരയുള്ള പസ്പീഡനങ്ങളുയും അതനിക്രമങ്ങളുയും വര്ണ്ണവര്ഗ്ഗത്തെനിതന്റെ ഒത്തെമാശകയമാതട
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുകമ്പമാള്  പ്രതനികഷധനിക്കമാന്കപമാലയും  പ്രമാപനിയനില്ലെമാതത  ഒരു  പ്രധമാന
പ്രതനിപക്ഷയും  കപമാലമമാകേമാന്  കേഴനിയമാതത  കലമാകേസഭയുതട  ഒരു  മൂലയനിതലമാതുങ്ങനി
യനിരുനതച തമാങളുതട പമാര്ടനിയമാണച.

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  രണച മനിനനിടച അധനികേമമായനി.  പസ്പീസച കേണ്ക്ലൂഡച.

ശ്രസ്പീമതനി സനി  .   തകേ  .   ആശ: ഇസൗ രമാജദ്യത്തെച നടക്കുന അരമാചെകേതക്വത്തെനിനച
ഉത്തെരവമാദനി ആതരനച തമാങള് മറനകൂടമാ എനകൂടനി ഓര്മ്മതപടുത്തെനിതക്കമാണച ഇസൗ
പ്രകമയതത്തെ പൂര്ണ്ണമമായുയും എതനിര്ക്കുന.

12.00 noon]

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയും  നനിയമവയും
സമായുംസമാരനികേവയും   പമാര്ലതമന്റെറനികേമാരദ്യവയും  വകപ്പുമനനിക്കുകവണനി  റവനബ്ല്യൂവയും  ഭവന
നനിര്മ്മമാണവയും  വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,  ഈ  ഗവണ്തമന്റെച
അധനികേമാരത്തെനില  വനതനിനകശഷയും പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങള്തക്കതനിതരയുള്ള
അതനിക്രമങ്ങളുയും  പസ്പീഡനങ്ങളുയും  വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയമാണച,  എനപറയുന
അനസൗകദദ്യമാഗനികേ പ്രകമയത്തെനികനലള്ള പരമാമര്ശയുംതതന അടനിസമാന രഹനിതമമാണച.
ഈ ഗവണ്തമന്റെച  അധനികേമാരത്തെനില വനതനിനകശഷയും ഇതതമാതക്ക വര്ദ്ധനിച്ചുതവനച
പറയുനതനിനച യമാതതമാരു നദ്യമായസ്പീകേരണവമനില്ലെ.  കേണക്കുകേള് പരനികശമാധനിക്കുകമ്പമാള്
എസച.സനി./എസച.ടനി.  വനിഭമാഗങ്ങള്തക്കതനിരമായ  അക്രമങ്ങള്തക്കതനിതരയുള്ള  കകേസ്സുകേളനില
മുന്കേമാലങ്ങതള അകപക്ഷനിചച കേമാരദ്യമമായ ഒരു വര്ദ്ധനവയും ഇവനിതടയുതണനച ആര്ക്കുയും
പറയമാന് കേഴനിയനില്ലെ.  സമാധമാരണ റനികപമാര്ടച തചെയ്യുന നനിലയ്ക്കുള്ള റക്രയും കതമാതമാണച
റനികപമാര്ടച  തചെയ്യതപടനിട്ടുള്ളതച.  പടനികേജമാതനി  വനിഭമാഗത്തെനിലതപടവര്തക്കതനിതര,
പ്രകതദ്യകേനിചച  സസ്പീകേള്ക്കുയും കടനികേള്ക്കുതമതനിതരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള് തടയുനതനിനച
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ശകമമായ നടപടനികേളമാണച  സയുംസമാന സര്ക്കമാര് സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുനതച.  1959-തല
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയല  നനിയമപ്രകേമാരയും  രജനിസ്റ്റേര്
തചെയ്യതപടുന  കകേസുകേളനില  ഡനിറവ.എസച.പനി.  റമാങനില  കറയമാത്തെ
ഉകദദ്യമാഗസനമാണച  അകനക്വഷണയും  നടത്തെനിയതച.  അനനിമ  റനികപമാര്ടച
സമയബന്ധനിതമമായനി  കകേമാടതനിയനില  സമര്പനിക്കുനതണനച  ഉറപ്പുവരുത്തെമാന്
ഫലപ്രദമമായ  അവകലമാകേനവയും  സയുംവനിധമാനവയും  നനിലവനിലണച.   സയുംസമാനത്തെച
ഇകപമാള്  നമാലച  ജനില്ലെകേളനിലമാണച  എസച.സനി./എസച.ടനി.  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയമാന്
നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള  കകേസുകേള്  വനിചെമാരണ  തചെയ്യുനതനിനള്ള  കകേമാടതനികേള്
നനിലവനിലള്ളതച.   കൂടുതല  ജനില്ലെകേളനികലയച  ഈ  സയുംവനിധമാനയും  വദ്യമാപനിപനിക്കമാന്
സതക്വര  നടപടനികേള്  റകേതക്കമാണ്ടുവരനികേയമാണച.  ഇത്തെരയും  കകേസ്സുകേളനില
സമയബന്ധനിതമമായനി  കകേസച  വനിചെമാരണ  പൂര്ത്തെനിയമാക്കനി  കറ്റെവമാളനികേള്ക്കച  ശനിക്ഷ
ഉറപമാക്കുനതച  കമലനില  ഇത്തെരയും  കറ്റെകൃതദ്യങ്ങള്  സമൂഹത്തെനില  ഉണമാകനതച
തടയമാന്  സഹമായകേരമമാകതമനമാണച  ഈ  സര്ക്കമാര്  കേമാണുനതച.
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയല  നനിയമയും  ഫലപ്രദമമായനി
നടപമാക്കുനതനിനകവണനി  എല്ലെമാ  മമാസവയും  ജനില്ലെമാ  കപമാലസ്പീസച  കമധമാവനിയുതട
അദ്ധദ്യക്ഷതയനില അവകലമാകേന കയമാഗയും  നടനവരുനണച.  മൂനമമാസയും കൂടുകമ്പമാള്
കമമാണനിറ്റെറനിയുംഗച കേമ്മനിറ്റെനി കയമാഗവയും നടക്കുനണച. പ്രസ്തുത കയമാഗത്തെനില പടനികേജമാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗത്തെനിലനനിനള്ള  പ്രതനിനനിധനികേളുയും  എറകസച  വകപച
ഉകദദ്യമാഗസരുയും  പതങടുക്കുനണച.  ഇവനിതട  ഉയര്നവരുന  പരമാതനികേളുയും
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുയും  സമഗമമായനി  പരനികശമാധനിചച  ആവശദ്യമമായ  നടപടനികേള്
തക്കസമയത്തെച  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച.  എല്ലെമാ  ജനില്ലെകേളനികലയുയും  കപമാലസ്പീസച
സയുംവനിധമാനയും  ഉപകയമാഗതപടുത്തെനി  ജനില്ലെകേളനിതല  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേമാളനനികേള്  സന്ദര്ശനിചച  കബമാധവത്കേരണ  കമാസ്സുകേള്  നടത്തുനണച.  കൂടമാതത
സ്റ്റുഡന്റെചസച  കപമാലസ്പീസച  കകേഡറ്റെച,  ജനറമത്രനി  കപമാലസ്പീസച,  ജനില്ലെമാ  തമാലൂക്കച
തലങ്ങളനിതല  ലസ്പീഗല  സര്വ്വസ്പീസസച  അകതമാറനിറ്റെനികേള്  എനനിവയുയും  നനിയമ
കബമാധവത്കേരണ  കമാസ്സുകേള്  നടത്തുനണച.  ഇതുവഴനി  പടനികേജമാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
ജനവനിഭമാഗങ്ങള്തക്കതനിതരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള് തടയല നനിയമതത്തെപറ്റെനിയുയും, മദദ്യയും,
മയക്കുമരുനച  എനനിവയുതട  ഉപകയമാഗയുംതകേമാണ്ടുള്ള  കദമാഷവശങ്ങതള
സയുംബന്ധനിച്ചുമുള്ള അവകബമാധയും കവണതുകപമാതല നടനവരനികേയമാണച. പടനികേജമാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങളനിലതപടവര്ക്കച  അവരുതട  അവകേമാശങ്ങതള  സയുംബന്ധനിചച
പൂര്ണ്ണമമായ  അവകബമാധയും  ഉണമാക്കനിതയടുകക്കണതുണച.  ഇതനിനമായനി
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസപരമമായുയും  സമാമ്പത്തെനികേമമായുയും  ശമാകസ്പീകേരണയും  ആവശദ്യമമാണച.
കകേമാളനനികേളനിതല  സസ്പീകേള്ക്കനിടയനില  കടുയുംബശ്രസ്പീ,  അയലക്കൂടങ്ങള്  എനനിവ
സയുംഘടനിപനിചച അവതര ശമാകസ്പീകേരനിക്കുനതനിനള്ള നടപടനിയുയും തുടര്നവരനികേയമാണച.
ഇവനിതട  റനപുണദ്യ  വനികേസനത്തെനിലൂതട  പുതനിയ  തതമാഴനിലവസരങ്ങള്  കേതണത്തെനി
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സക്വമാശ്രയതക്വത്തെനികലയച  നയനിക്കുനതനിനയും  വകപച  ഫലപ്രദമമായ  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിക്കുനണച.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കഗമാത്രവര്ഗ്ഗ  കേമ്മസ്പീഷന്  പ്രകതദ്യകേ
അദമാലത്തുകേള് സയുംഘടനിപനിചച ഫലപ്രദമമായ ഇടതപടല നടത്തുനണച.  കേണ്ണൂരനിതല
കടനിമമാക്കൂല  സയുംഭവവയും  വമാളയമാറനിതല  ദളനിതച  വനിഭമാഗത്തെനിലതപട  തപണ്കടനിയുതട
ആത്മഹതദ്യയുമമായനി ബന്ധതപട പ്രശ്നങ്ങളുയും അകനക്വഷനിചച കപമാലസ്പീസച ഇതനികനമാടകേയും
കറ്റെപത്രയും സമര്പനിച്ചുകേഴനിഞ.  കറ്റെമറ്റെ രസ്പീതനിയനില അകനക്വഷണവയും ഇക്കമാരദ്യത്തെനില
നടനനിട്ടുണച.   വനിനമായകേതന്റെ ദസൗര്ഭമാഗദ്യകേരമമായ മരണതത്തെത്തുടര്നച  ആകരമാപണ
വനികധയരമായ കപമാലസ്പീസുകേമാര്തക്കതനിതര  നടപടനിയുയും  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച.  പടനികേജമാതനി
വനികേസന  വകപനിലനനിനയും  ഇതനിനകേയും  4.12  ലക്ഷയും  രൂപ  വനിനമായകേതന്റെ
ആശ്രനിതര്ക്കച  നനിയമ  സഹമായമമായനി  എത്തെനിചനിട്ടുണച.  കകേരളത്തെനില
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗങ്ങതള  പൂര്ണ്ണമമായുയും  സയുംരക്ഷനിക്കുകേയുയും അവരുതട
അവകേമാശങ്ങതള  ഉയര്ത്തെനിപനിടനിക്കുകേയുയും  അവരുതട  സമഗ  വനികേസനത്തെനിനള്ള
പരനിപമാടനികേള്  നടപമാക്കുകേയുയും  തചെയ്യുന  കേമാരദ്യത്തെനില  എല.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര്
പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണച.  ജമാതസ്പീയമമായ  ഉചനസ്പീചെതക്വങ്ങള്തക്കതനിരമായ  നനിലപമാടുകേള്
കകേരളയും എക്കമാലത്തുയും ഉയര്ത്തെനിപനിടനിചനിട്ടുണച. മറനിച്ചുള്ള പ്രചെരണങ്ങള്ക്കച യമാതതമാരു
അടനിസമാനവമനില്ലെ.  ഈ  വസ്തുതയുതട  അടനിസമാനത്തെനില  ഈ  പ്രകമയയും
നനിരമാകേരനിക്കമാവനതമാണച. 

മനി  .    തഡപബ്ല്യൂടനി  സസ്പീക്കര് :  ശ്രസ്പീ.  എസച.  ശര്മ്മ,  അങ്ങയുതട  കഭദഗതനി  പ്രസച
തചെയ്യുനകണമാ?

ശ്രസ്പീ  .    എസച  .    ശര്മ്മ:  സര്,  ഇവനിതട  അവതരനിപനിച  പ്രകമയയും
നനിരമാകേരനിക്കുനതവനച  ഗവണ്തമന്റെച  പറഞ  സമാഹചെരദ്യത്തെനില  ഞമാന്  എതന്റെ
കഭദഗതനി പ്രസച തചെയ്യുനനില്ലെ. 

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ. എസച. ശര്മ്മ അവതരനിപനിച കഭദഗതനി സഭയുതട
അനമതനികയമാതട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ.  അന്വര്  സമാദത്തെച,   അങ്ങച  അവതരനിപനിച  പ്രകമയയും  പ്രസച
തചെയ്യുനകണമാ?

ശ്രസ്പീ  .   അന്വര് സമാദത്തെച : സര്, ഞമാന് പ്രസച തചെയ്യുനനില്ലെ.

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര് : ശ്രസ്പീ. അന്വര് സമാദത്തെച അവതരനിപനിച പ്രകമയയും സഭ
നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീമതനി  ഇ.  എസച.  ബനിജനികമമാള്  കനമാടസ്പീസച  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  നമാലമാമതത്തെ
പ്രകമയയും അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച. 
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(4) റജവ സമ്പത്തെച സയുംരക്ഷനിക്കല

ശ്രസ്പീമതനി ഇ  .   എസച  .   ബനിജനികമമാള്: സര്,   "അനരസ്പീക്ഷ ഉസൗഷ്മെമാവച  20  C മുതല
60  C  വതര  പല സലങ്ങളനിലയും  വദ്യതനിയമാനയും സയുംഭവനിചനിട്ടുണച.   തതദവത്തെനിതന്റെ
സക്വനയും  നമാടമായ  കകേരളത്തെനിലകപമാലയും  നമുക്കച  ജസ്പീവനിക്കുവമാന്  കേഴനിയമാത്തെവനിധയും
അനരസ്പീക്ഷ ഉസൗഷ്മെമാവനില വലനിയ വദ്യതനിയമാനയും ഉണമായനിരനിക്കുന.  ഓകരമാ വര്ഷവയും
പുതനിയ  കേമാര്ഷനികേ  കേലണറനിനച  രൂപയും  തകേമാടുകക്കണ  സമാഹചെരദ്യവയും
ഉണമായനിരനിക്കുന.   നമ്മുതട  തതജവതതവവനിധദ്യയും  നഷ്ടതപട്ടുതകേമാണനിരനിക്കുന.  ഇന
നമായും  അനഭവനിക്കുനതതമാതക്കയുയും  കേഴനിഞ  തലമുറ  നമുക്കുകവണനി  കേരുതനി
വചനിരുനതമാണച. വരുയുംതലമുറകേള്ക്കുയും പ്രകൃതനിയുതട അമൂലദ്യകശഖരയും തതകേമമാകറണതുണച.
ഓകരമാ  വനികേസനവയും  ഉണമാകകമ്പമാള്  നമുക്കച  നഷ്ടമമാകനതച  എനച  എനച  നമായും
തനിരനിചറനികയണതുണച.  വമായു,  ജലയും,  മണ്ണച  ഇതനിതന്റെ  പ്രമാധമാനദ്യവയും  മൂലദ്യവയും
പുതുതലമുറതയ  പഠനിപനികക്കണതുണച.  പമാഠദ്യതലങ്ങള്ക്കപ്പുറയും  പ്രമാകയമാഗനികേ
തലങ്ങളനില  പുതുതലമുറതയ  അതച  കബമാധദ്യതപടുത്തെമാന്  ഉതകന  പ്രമാകയമാഗനികേ
നടപടനികേള് കകേന്ദ്ര സയുംസമാന സര്ക്കമാരുകേളുതട ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണതമനച ഇസൗ
സഭ ആവശദ്യതപടുന." എന പ്രകമയയും ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.   

അനരസ്പീക്ഷ ഉസൗഷ്മെമാവച 20 C മുതല ഏതമാണച  60 C വതര പല സലങ്ങളനിലയും
വദ്യതനിയമാനയും  സയുംഭവനിചനിട്ടുണച.  കകേരളത്തെനിതന്റെ  ഏതച  കേമാലമാവസയനിലയും
മലനമാടമാതണങനിലയും ഇടനമാടമാതണങനിലയും തസ്പീരകദശമമാതണങനിലയും അതതച പ്രകദശതത്തെ
ആളുകേള്ക്കച  ജസ്പീവനിക്കമാന്  കേഴനിയുന  തമചതപട  സമാഹചെരദ്യമമാണച  ഇസൗ
പ്രകദശങ്ങളനിതലമാതക്ക ഉണമായനിരുനതച.  അതുതകേമാണമാണച  "തതദവത്തെനിതന്റെ സക്വനയും
നമാടച"  എനച  ഇവനിതട  എത്തെനിയ  സഞമാരനികേള്  കകേരളതത്തെ  വനികശഷനിപനിചതച.
എനമാല കകേരളത്തെനിതല ഇനതത്തെ  അവസ  പമാതട മമാറനിയനിട്ടുണച.  അനരസ്പീക്ഷ
ഉസൗഷ്മെമാവനില  കേടുത്തെ  വദ്യതനിയമാനമുണമായനിരനിക്കുന.  ആളുകേള്ക്കച  ജസ്പീവനിക്കമാന്
കേഴനിയമാത്തെ  സമാഹചെരദ്യമുണമാകന.  നമ്മുതട  തതജവസമ്പത്തെനില  വലനിയ
കറവണമാകന.  റജവസമ്പത്തെനിലണമാകന  നഷ്ടയും  എത്രയമാതണനച  നമുക്കച
ഉസൗഹനിക്കമാന് കേഴനിയുനതനിനമപ്പുറമമാണച.  നമ്മുതട റജവസമ്പത്തെച എനപറയുനതച
കകേമാടനിക്കണക്കനിനച  സസദ്യങ്ങളുയും  മറ്റെച  സൂക്ഷ്മജസ്പീവനികേളുയുംതകേമാണച  സമ്പനമമാണച.
തവള്ളത്തെനിലമായമാലയും കേരയനിലമായമാലയും ഏതച അവസയനിലയും ജസ്പീവനിക്കമാന് കേഴനിയുന
തമചതപട കേമാലമാവസയമാണുളളതച.  തതദവത്തെനിതന്റെ വരദമാനതമനച എല്ലെമാ കേവനികേളുയും
ആവര്ത്തെനിചച  കകേരളതത്തെ  പരമാമര്ശനിക്കമാറുണച.  ഓകരമാ  വര്ഷവയും   കേമാര്ഷനികേ
കേലണര്  മമാറ്റെനി  പുതനിയ  കേലണര്  സമാപനികക്കണ  സമാഹചെരദ്യമുണമാകന.
ദശമാബങ്ങള്  കൂടുകമ്പമാള്  മമാത്രമമാണച  കേമാര്ഷനികേ  കേലണര്  മമാകറ്റെണതച.  എനമാല
ഇകപമാള്  സയുംഭവനിക്കുനതച  അങ്ങതനയല്ലെ.  ഇനച  കേമാലമാവസമാ  നനിരസ്പീക്ഷകേരുതട
നനിരസ്പീക്ഷണങ്ങതള  അടനിസമാനമമാക്കനിയമാണച  കേലണര്  ഇറക്കുനതതങനിലയും
കേമാലമാവസമാ നനിരസ്പീക്ഷണകകേന്ദ്രയും നമുക്കച തരുന വനിവരങ്ങളുതട അടനിസമാനത്തെനില
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പലതുയും നനിര്ണ്ണയനിക്കമാന് കേഴനിയുനനില്ലെ.  നമ്മുതട ഉസൗഹങ്ങതളയുയും നനിഗമനങ്ങതളയുയും
തതറ്റെനിച്ചുതകേമാണമാണച  പലകപമാഴയും  വദ്യതദ്യസങ്ങളമായ,  അപ്രതസ്പീക്ഷനിതങ്ങളമായ
കേമാലമാവസ  നമ്മതള  കതടനിതയത്തുനതച.    കേര്ക്കനിടകേ  മമാസതത്തെ  സയുംബന്ധനിചച
നമ്മള്  സമാധമാരണ  പറയമാറുളളതച  പത്തെച  ഉണക്കച  ബമാക്കനി  ഇരുപതച  മഴ  എന
നനിലയനിലമാതണങനില   ഇകപമാള്  പത്തെച  മഴയുയും  ഏതമാണച  ഇരുപതച  ഉണക്കുയും
എനപറയുന  രസ്പീതനിയനികലയച  കേമാരദ്യങ്ങള്  മമാറനിമറനിയുന  സമാഹചെരദ്യമമാണുള്ളതച.
കേഴനിഞ  തലമുറ  നമുക്കുകവണനി  കരുതനിവച  തതജവസമ്പത്തെച  കേമാത്തുസൂക്ഷനിചച
പരനിപമാലനിക്കുനതനില  ഇസൗ  കേമാലഘടത്തെനില  ജസ്പീവനിക്കുന  നമുക്കച  എവനിതടകയമാ
തമാളപനിഴ ഉണമായനിട്ടുതണനള്ളതമാണച ഇതനിലനനിനയും അനമമാനനികക്കണതച.  കലമാകേ
സമാഹചെരദ്യങ്ങള്കൂടനി  നമ്മള്  പരനിഗണനിക്കണയും.  ഒരുപകക്ഷ  കലമാകേരമാജദ്യങ്ങളുതട
വളര്ചയുതട വനിവനിധ ഘടങ്ങളുതട ഭമാഗമമായുയും വനികേസനത്തെനിതന്റെ കപരനിലയും നടത്തുന
പല പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുയും നമ്മുതട കേമാലമാവസമാ വദ്യതനിയമാനത്തെനിനച ഒരു കേമാരണമമാകേമായും.
അതനിനപ്പുറത്തെച  കേഴനിഞ  തലമുറ  നമുക്കുകവണനി  കേരുതനിവച  വമായുവയും
തവള്ളവയും  മണയും  നശനിപനിക്കുനതനില  നമ്മള്  അറനികഞമാ  അറനിയമാതതകയമാ
പങമാളനികേളമാകനണച.  പുതനിയ തലമുറതയ ഇക്കമാരദ്യങ്ങതളക്കുറനിചച കബമാധവലക്കരനിക്കുകേ
എനള്ളതച എത്രമമാത്രയും പ്രമാകയമാഗനികേതലത്തെനില നടപമാക്കമാന് കേഴനിയുതമനതനിതനക്കുറനിചച
സയുംശയമുണച.  അതുതകേമാണച  പുതനിയ  തലമുറയുതട  പമാഠദ്യപദ്ധതനിയനില  ഇതച
ഉള്തപടുത്തുകേയുയും അവരുതട ദനിനചെരദ്യയുതട ഭമാഗമമാക്കനി ഇതനിതന മമാറ്റുകേയുയും അവരനില
മനികേച അവകബമാധയും ഉണമാക്കുകേയുയും തചെയ്യുകേ എനള്ളതമാണച ഈ പ്രകമയത്തെനിലൂതട
ലക്ഷദ്യയുംവയ്ക്കുനതച.  ഇതച  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുതട  ഭമാഗമമാക്കണയും.
അക്കമാഡമനികേച  കേലണറുമമായനി ബന്ധതപടച   ഒടനവധനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
വകപനികന്റെതമായനി  എത്തുനണച.  സക്വമാഭമാവനികേമമായനി  സ്കൂളുകേളനില  പരനിസനിതനി
കബ്ബുകേളുണച.  പരനിസനിതനി  കബ്ബുകേളുമമായനി  ബന്ധതപട  മനികേച  പരനിപമാടനികേള്,
തസമനിനമാറുകേള്,  ഡനികബറ്റുകേള്,  കേക്വനിസച  കപ്രമാഗമാമുകേള്  ഒതക്ക  സ്കൂളുകേളനിലത്തെതന
നടത്തുനണച. എനമാലകപമാലയും പമാഠദ്യപദ്ധതനിയുതട ഭമാഗമമായനി ഇതനിതന മമാറ്റുനതനിനയും
കറച്ചുകൂടനി  ഗസൗരവതരമമായ  അവകബമാധയും  കഞങ്ങളനില  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനയും
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനയും മനികേച ഇടതപടല ഉണമാകകേണതുണച. 

നമ്മുതട വമാടര് തലവലനില വനനിട്ടുള്ള വദ്യതനിയമാനയും, കേഴനിഞ കവനലക്കമാലത്തെച
150  അടനി  തമാഴ്ചയനികലയച  കപമാകന  കബമാര്തവല്ലുകേള്  നനിര്മ്മനിക്കമാന്  പമാടനിതല്ലെനച
റവനബ്ല്യൂ  വകപച   ഒരു   ഉത്തെരവച   ഇറകക്കണനിവന  സമാഹചെരദ്യതമനച  പറയുനതച
ഗസൗണച  വമാടര്  തലവലനില  ഉണമായനിട്ടുള്ള  വലനിയ  അനരമമാണച.  വനിദഗ്ദ്ധരുതട
അഭനിപ്രമായത്തെനില  നമാലച  മസ്പീറ്റെര്  വതര  ഗസൗണച  വമാടര്  തലവലനിനച  തമാതഴകപമാകന
സമാഹചെരദ്യയും  ഉണമായനി  എന  പറയുനതച  നമുതക്കമാരനിക്കലയും  ഹനിതകേരമമായനിട്ടുള്ള
ഒരു  സൂചെനികേതയനച  പറയമാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  നമ്മള്  വളതരയധനികേയും  ജമാഗത
കേമാണനികക്കണതുണച. 
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തവളളത്തെനിതന്റെ കേമാരദ്യത്തെനില ധമാരമാളനിത്തെയും കേമാണനിക്കുനവരമാണച മലയമാളനികേള്.
നമാലച  കനരയും  കളനിക്കണതമനച  വമാശനിപനിടനിക്കുനതച  തവളളത്തെനിതന്റെ  ലഭദ്യത
കൂടനിയതുതകേമാണമാണച.  വമാടര്  തലവലനിതന  സയുംബന്ധനിചച  പുതനിയ  തലമുറതയ
കബമാധവത്കേരനികക്കണതുണച.  വമാടര്തലവല എനമാതണനച  അവതര പഠനിപനിക്കുകേയുയും
കബമാധവത്കേരനിക്കുകേയുയും  തചെയ്യുനതനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇക്കമാരദ്യങ്ങതള  സയുംബന്ധനിച
മനികേച  അവകബമാധയും  കടനികേള്ക്കച  അവരുതട  തചെറനിയ  കമാസ്സുകേളനിലത്തെതന
ലഭനികക്കണതുണച.  കേഴനിഞ തലമുറ കേരുതനിവചതച നമ്മള് ഏതതങനിലയും വനിധത്തെനില
നഷ്ടതപടുത്തെനിയനിട്ടുതണങനില  ആ  നഷ്ടയും  പരനിഹരനിചച  പുതനിയ  തലമുറതയ
ഏലനിക്കുനതനിനളള  ശ്രമതമന  നനിലയനില  കവണയും  ഈ  ഇടതപടലനിതന
കേമാകണണതച.  വമായുവയും  മണയും  ജലവമനില്ലെമാതത  ഒരു  ജസ്പീവജമാലങ്ങള്ക്കുയും  ഈ
ഭൂമനിയനില  നനിലനനിലക്കമാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  നമ്മള്  എകപമാഴയും  അകനക്വഷണയും
നടത്തുനവരമാണച.  തചെമാവ്വയനിലയും  ശനനിയനിലതമമാതക്ക.  2020-ല  സൂരദ്യനനികലക്കച
സമാറ്റെറലറ്റെച   അയയമാന്  നമ്മുതട  ശമാസജന്മമാര്  തയ്യമാതറടുക്കുനതച  അവനിതട
ജലത്തെനിതന്റെ സമാനനിധദ്യമുകണമാ, ആ ഗഹത്തെനില ജസ്പീവജമാലങ്ങളുണമായനിരുകനമാ എനച
പരസ്പീക്ഷനിക്കമാനമാണച.  ഏതച  സമാറ്റെറലറ്റെച  പരസ്പീക്ഷണത്തെനിലയും  പ്രധമാനമമായുയും
ശമാസസമൂഹയും  പരനികശമാധനിക്കുനതച  ഈ  ഗഹങ്ങളനിതലമാതക്ക  തവളളവയും  വമായുവയും
ജസ്പീവജമാലങ്ങളുമുകണമാ,  മനഷദ്യനച  ജസ്പീവനിക്കമാന്  കേഴനിയുന  സമാഹചെരദ്യങ്ങളുകണമാ
എനമാണച.  കേണ്ടുപനിടനിക്കതപടനിട്ടുളള  ഗഹങ്ങളനിലവചച  ഭൂമനിയനില  മമാത്രമമാണച
മനഷദ്യനയും  ജസ്പീവജമാലങ്ങള്ക്കുയും  ജസ്പീവനിക്കമാന്  കേഴനിയുന  അനരസ്പീക്ഷമുളളതതനതു
തകേമാണച  ഭൂമനിയനില  നനിലനനിലക്കുന  വദ്യവസ  വമായുവനിനയും  മണ്ണനിനയും  ജലത്തെനിനയും
കകേമാടയുംവരമാത്തെവനിധയും  സയുംരക്ഷനിക്കുന ഉത്തെരവമാദനിതക്വയും  ഒരു  തമകസജമായനി  അടുത്തെ
തലമുറയച  റകേമമാറണയും.  സയുംസമാരയും  ഒരു  ദനിവസയുംതകേമാണച  ഉണമാക്കനിതയടുക്കമാന്
കേഴനിയുനതല്ലെ. എതന്റെ സയുംസമാരയും എതന്റെ മമാതമാപനിതമാക്കളനിലനനിനച,  എനനിക്കച മുമ്പച
ജസ്പീവനിച  തലമുറയനില  നനിനച  പകേര്ന  കേനിട്ടുനതമാതണങനില  എതന്റെ  മക്കള്ക്കച
അതല്ലെങനില  എതന്റെ  തലമുറയച  കേനികടണ  സയുംസമാരയും  ഞമാന്  പകേര്ന
തകേമാടുക്കുനതമാണച.   എനനിക്കച  കേനിടനിയ സയുംസമാരത്തെനില ഏതതങനിലയും തരത്തെനിലള്ള
അപമാകേതകേളുതണങനില,  ജമാഗത  കറവതണങനില  അതച  പരനിഹരനിക്കുനതനിനളള
ഉത്തെരവമാദനിതക്വയും  ഈ  കേമാലഘടത്തെനില  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുന  നമുക്കമാതണന
തനിരനിചറനിവനില നനിനതകേമാണച  വമായുവയും  മണയും  ജലവയും ഭൂമനിയുയും
സയുംരക്ഷനികക്കണതനിതന്റെ  ആവശദ്യകേതതയ  സയുംബന്ധനിചച  അടുത്തെ  തലമുറതയ
പഠനിപനിക്കുനതനിനകവണനി  പമാഠദ്യ  പദ്ധതനിയുതട  ഭമാഗമമായനിത്തെതന  ഒരു  മനികേച
സയുംസമാരയും  റകേമമാറുനതനിനകവണനിയുളള  ജമാഗത  നമുക്കുണമാകകേണതുണച.  നമ്മള്
ഈ  തലമുറതയ  ജമാഗതയുള്ളവരമായനി  മമാറ്റെനിതയടുക്കുകേയുയും  ഒരു  മനികേച  സയുംസമാരയും
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അവര്ക്കച  പകേര്നതകേമാടുക്കമാന്  ശ്രമനിക്കുകേയുയും  തചെയ്യുനകതമാതടമാപയും  നമ്മള്
എടുകക്കണ  ചെനില  ശകമമായ  നടപടനികേളുയും  നനിലപമാടുകേളുമുണച.  സയുംസമാന
ഗവണ്തമന്റെച  യൂക്കമാലനിപ്റ്റെസച,  അകക്കഷദ്യ  തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള്  വളര്ത്തുനതച
നനികരമാധനിക്കുന  അടനിയനര  നടപടനിയനികലക്കച  കപമായനിട്ടുണച.  കപപറനിതന്റെ
നനിര്മ്മമാണത്തെനിനകവണനി  നട്ടുപനിടനിപനിച  മരങ്ങള്  പനിനസ്പീടച  പ്രകൃതനിക്കുയും  മണ്ണനിനയും
ജലത്തെനിനയും  ഗുരുതരമമായ  പ്രതനിസന്ധനിയുണമാക്കുനതവനച  മനസ്സനിലമാക്കനി
തക്കമാണച  അതച  തവടനിമമാറ്റുനതനിനകവണനി  സയുംസമാന  ഗവണ്തമന്റെച  ചെനില
തസ്പീരുമമാനങ്ങതളടുത്തെനിട്ടുണച.  എനമാല ലക്ഷക്കണക്കനിനച ഇത്തെരത്തെനിലളള മരങ്ങള്
ഇകപമാഴയും   വനവത്കേരണത്തെനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി  തവടനിമമാറ്റെതപടമാതത  വനങ്ങളനില
നനിലക്കുനതനിനമാലളള പമാരനിസനിതനികേ അസന്തുലനിതമാവസ ഗുരുതരമമാണച.   അതച
സയുംബന്ധനിചച  അടനിയനര  പഠനങ്ങള്  ഉണമാകകേണതുണച.   ഈ  കേമാലഘടത്തെനില
ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുന  നമ്മള്  അടനിയനരമമായനി  സക്വസ്പീകേരനികക്കണ  നനിലപമാടുകേതള
സയുംബന്ധനിച ശകമമായ ഇടതപടലകേള് ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണയും.
പുതനിയ സയുംസമാരയും പകേര്ന തകേമാടുക്കുകമ്പമാള് തതറ്റുകേള് തനിരുത്തെനി കപമാകനതനിനളള
ഇടതപടലകൂടനി  സര്ക്കമാരനിതന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണയും.  കലമാകേ  പരനിസനിതനി
ദനിനവമമായനി  ബന്ധതപടച  ഈ  ഗവണ്തമന്റെച  സക്വസ്പീകേരനിച  ഏറ്റെവയും  മനികേച
നടപടനികേളനിതലമാനമാണച  ഒരു  കകേമാടനി  മരയും  സയുംസമാനത്തെമാകേമമാനയും  വനിതരണയും
തചെയ്യുനതനിനളള തസ്പീരുമമാനയും.  ബഡ്ജറ്റെനിതന്റെ ഭമാഗമമായനിത്തെതന അതനിനമാവശദ്യമമായ
തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയുയും റവനബ്ല്യൂ,  വനയും,  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസയും,  കൃഷനി എനസ്പീ വകപ്പുകേളുതട
കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷകനമാടുകൂടനി  മരങ്ങള്  വനിതരണയും  തചെയ്യുനതനിനളള  ശ്രമങ്ങള്
സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുയും  തചെയ്തു.    വച്ചുപനിടനിപനിച  മരങ്ങള്ക്കച  എന്തു  സയുംഭവനിച്ചുതവന
കഫമാകളമാ  അപച  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുയും  ഇതനിതന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഉണമാകേണയും.  കലമാകേ
പരനിസനിതനി ദനിനയും ഒരു ദനിവസയും ആകഘമാഷനിചതുതകേമാണച മമാത്രയും ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച
പരനിഹമാരമുണമാക്കമാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  നമ്മുതട  നമാടനിതന്റെ  കമന  നമുക്കച
സയുംരക്ഷനികക്കണതുണച.  മണയും വമായുവയും ജലവയും സയുംരക്ഷനിക്കുന കേമാരദ്യത്തെനില,  ഒരു
മനികേച സയുംസമാരയും സൃഷ്ടനിക്കുന കേമാരദ്യത്തെനില, പുതനിയ തലമുറയച പകേര്ന തകേമാടുക്കുന
കേമാരദ്യത്തെനില,  പമാഠദ്യപദ്ധതനിക്കച  വളതര  പ്രമാധമാനദ്യമുതണനച  മനസ്സനിലമാക്കുനതനിന
കവണനിയമാണച  ഈ  പ്രകമയയും  സഭയനില  തകേമാണ്ടുവനനിട്ടുളളതച.   അനസൗകദദ്യമാഗനികേ
പ്രകമയയും  എന  നനിലയനില  തകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള്  ഗവണ്തമന്റെച  പലകപമാഴയും
നനിരമാകേരനിക്കുനതമാണച ഇതുവതരയുളള അനഭവയും.  ഈ പ്രകമയത്തെനിതന്റെ കേമാരദ്യത്തെനില
വദ്യതദ്യസമമായ സമസ്പീപനയും ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനണമാകതമനച പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.
 ഒരു  മനികേച  ചെര്ച  തുടങ്ങനിവച്ചുതകേമാണച,  പ്രകമയയും  പമാസ്സമാക്കണതമനച
അഭദ്യര്തനിക്കുന. 
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ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    തകേ  .    വനിജയന്:  സര്, ബഹുമമാനദ്യയമായ തമമ്പര് ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസച.
ബനിജനികമമാള്   അവതരനിപനിച  ഏതറ  കേമാലനികേവയും  സമാമൂഹദ്യജസ്പീവനിതത്തെനില  നമായും
ചെനിനനികക്കണതുമമായ ഈ പ്രകമയതത്തെ ഞമാന് സകനമാഷപൂര്വ്വയും പനിനമാങ്ങുകേയമാണച.
രമാജഭരണകേമാലത്തെച  പ്രകൃതനിതയയുയും  ജനങ്ങതളയുയും  വനിശക്വസനിച്ചുതകേമാണ്ടുളള  ഭരണ
സയുംവനിധമാനമമാണുണമായനിരുനതച.  ബ്രനിടസ്പീഷച  സമാമമാജദ്യതക്വയും എല്ലെമായും കേവര്നതകേമാണ്ടു
കപമായകപമാള്  കേറുത്തെ  സക്വര്ണ്ണതമനറനിയതപടുന  കരുമുളകയും  അതനിതന്റെ  വളളനിയുയും
കൃഷനി തചെയ്യമാന് അവര് തകേമാണ്ടുകപമായനി. അനച  കകേമാഴനികക്കമാടച സമാമൂതനിരനി പറഞതച
നമ്മുതട  തനിരുവമാതനിര  ഞമാറ്റുകവല  അവര്ക്കച  തകേമാണ്ടുകപമാകേമാന്  കേഴനിയനില്ലെകല്ലെമാ
എനമാണച. അതനിനമുമ്പച അത്തെരയും അനഭവങ്ങള് സമാമൂതനിരനിക്കനില്ലെമാത്തെതുതകേമാണമാണച
അകദ്ദേഹയും അങ്ങതന പറഞതച.  കേമാലമാവസയച വദ്യതനിയമാനയും വരുന സമാഹചെരദ്യയും
നമ്മുതട  നമാടനിലണമായനിരുനനില്ലെ.  അതച  മമാറനിയ  അവസയമാണച  പ്രകമയമാവതമാരകേ
ഇവനിതട സൂചെനിപനിചതച.  നമ്മുതട ജസ്പീവന് നനിലനനിലക്കുനതനിനച പ്രമാണവമായുവനിതന്റെയുയും
കേമാര്ബണ്  റഡ  ഓറകഡനിതന്റെയുയും  അനപമാതയും  കവണയും.  23  ശതമമാനയും
പ്രമാണവമായുവയും  03  ശതമമാനയും  കേമാര്ബണ്  റഡ  ഓറകഡുയും  സന്തുലനിതമമായ
അവസയനില കവണതമാണച.  അതനിലളള മമാറ്റെമമാണച കലമാകേത്തെച കേണ്ടുതകേമാണനിരനിക്കുനതച.
നമ്മുതട സയുംസമാനത്തെനിതന്റെ അനഭവത്തെനിതന്റെ അടനിസമാനത്തെനില പരനികശമാധനിചമാല
മനഷദ്യരമായമാലയും  മൃഗങ്ങളമായമാലയും  പക്ഷനികേളമായമാലയും  എങ്ങതന  ജസ്പീവനിക്കണ
തമനതനിതന്റെ  അടനിസമാനത്തെനിലമാണച  വസ്പീടുകേളുയും  കേമാര്ഷനികേ  സമ്പ്രദമായങ്ങളുയും
നടപമാകക്കണതച.   അതനില  മമാറ്റെയും  വന.  തചെറനിയ  ഒരു  ഉദമാഹരണയും  പറയമായും.
ആര്.സനി.  ബനിലഡനിയുംഗച  വനകതമാടുകൂടനിയമാണച  നമാട്ടുമമാവച  മുറനിച്ചുമമാറ്റെനി  അതനിനച
ആവശദ്യമമായ  പലകേയുണമാക്കനിയതച.  നമാട്ടുമമാവമാണച  പല  പുരയനിടങ്ങളനിതലയുയും
റജവസമ്പത്തെനിതന  സയുംരക്ഷനിചനിരുനതച.  ധമാരമാളയും മമാങ്ങയുയും നമുക്കച ലഭനിചനിരുന.
ജലകസമാതസച  സയുംരക്ഷനിചനിരുനതച  കൃഷനിക്കമാരമായനിരുന.   2050  ആകകമ്പമാള്
നമ്മുതട ജനസയുംഖദ്യ 900 കകേമാടനിയമാകയും. അവര്ക്കുകവണ ജലവയും മറ്റെച സസൗകേരദ്യങ്ങളുയും
എവനിതടനനിനച  ലഭനിക്കുതമനതമാണച  പ്രശ്നയും.  ജലത്തെനിനകവണനി  സയുംസമാനങ്ങള്
തമ്മനില  തര്ക്കമുണച.  ഒരു  യുദ്ധയും  തതന  ജലത്തെനിനകവണനി  ഉണമാകന
സമാഹചെരദ്യവരുയും.  ജനകേസ്പീയ  അവകബമാധവയും  സയുംസമാരവയും  നമ്മുതട  തലമുറതയ
പഠനിപനിക്കമാന്  ഈ  പ്രശ്നകമതറ്റെടുത്തുതകേമാണച  മുകനമാട്ടുകപമാകകേണതച   അതദ്യമാവശദ്യ
മമാതണനച  കേണ്ടുതകേമാണച  പ്രകമയയും  സര്ക്കമാര്  അയുംഗസ്പീകേരനിക്കണതമനച
സൂചെനിപനിച്ചുതകേമാണച ഞമാന് എതന്റെ വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപനിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    തകേ  .    എയും  .    ഷമാജനി:  സര്,  വനിരസമമായ ഈ സഭമാ അനരസ്പീക്ഷത്തെനിലല്ലെ,
നമാടുയും  സഭയുയും  വളതര  ഗസൗരവത്തെനില  ചെര്ച  തചെകയ്യണ  വനിഷയമമാണച
ബഹുമമാനദ്യയമായ തമമ്പര് ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസച.  ബനിജനികമമാള് അവതരനിപനിച പ്രകമയയും.
യഥമാര്തത്തെനില  നമ്മുതട  നമാടനില  ഋതുക്കള്ക്കച  വലനിയമമാറ്റെയും  വനനിട്ടുണച.
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നമാടനിന്പുറങ്ങളനില  കേമാലമാവസയനസൃതമമായനി  രൂപതപടനിട്ടുളള  പഴതമമാഴനികേളുണച.
പഴതമമാഴനികേള്ക്കച  അനസൃതമമായല്ലെ  കേമാരദ്യങ്ങള്  സയുംഭവനിക്കുനതച.  മഴ  വരുതമനച
വനിചെമാരനിക്കുകമ്പമാള്   തവയനിലമായനിരനിക്കുയും  വരനികേ.  തവയനിലണമാകകേണ  സമയത്തെച
മഴയമാണച. ആതകേ വദ്യതദ്യമാസയും വന.  ജനസ്പീവയനില നടന അനമാരമാഷ പരനിസനിതനി
സകമ്മളനത്തെനില  പറഞതച,  കലമാകേത്തെനില  ഋതുക്കളുതട  മമാറ്റെത്തെനില  പ്രധമാനപങച
വഹനിക്കുനതച കേണല വനങ്ങളമാതണനമാണച.   ഞമാന് പലതവണ ഈ സഭയനില
പറഞ കേമാരദ്യമമാണച.  കേണല വനങ്ങള് ബകയമാ റഡകവഴനിറ്റെനിയുളള പ്രകദശമമാണച.
കലമാകേത്തെനിതല  പമാരനിസനിതനികേ  ഭൂപടത്തെനില  കകേരളവയും  ശ്രസ്പീലങയുമമാണച  കേണല
വനങ്ങളമാല  സമൃദ്ധമമായ  പ്രകദശയും.  കേണല  വനങ്ങള്  കവണ  വനിധത്തെനില
പരനിരക്ഷനിക്കമാനമാവന  സയുംവനിധമാനങ്ങള്  അടനിയനരമമായനി  കേതണകത്തെണതുണച.
ബകയമാ  റഡകവഴനിറ്റെനിയമാണച  പരനിസനിതനി  സന്തുലനിതമാവസ  നനിലനനിര്ത്തുനതച.
പ്രകൃതദ്യമാ പടനിഞമാകറമാടച ചെരനിഞ കേനിടക്കുനതമാണച കകേരളത്തെനിതന്റെ ഭൂപ്രകൃതനി.  മഴ
തപയമാല സക്വമാഭമാവനികേമമായുയും  തവളളയും  കേടലനിലകപമായനി  കചെരുയും.  മഴയനിലൂതട  നമുക്കച
ലഭനിക്കുന ജലതത്തെ കൃതദ്യമമായനി സയുംഭരനികക്കണതുണച.  വളതര ഗസൗരവത്തെനില ചെര്ച
തചെകയ്യണ  വനിഷയമമാണനിതച.   വനിരസമമായ  സഭയനില  ചെര്ച  തചെകയ്യണതതല്ലെനച
പറഞതകേമാണച പ്രകമയതത്തെ അനകൂലനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര്,  ബഹുമമാനതപട അയുംഗയും ശ്രസ്പീമതനി ഇ.  എസച.
ബനിജനികമമാള്  അവതരനിപനിച  ഇസൗ  പ്രകമയതത്തെ  പൂര്ണ്ണമമായുയും  പനിനമാങ്ങുകേയമാണച.
പരനിസനിതനി  പ്രശ്നങ്ങള്  നമ്മുതട  നമാടനിതന  വളതര  ഗസൗരവമമായനി
ബമാധനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ആകഗമാള  തമാപനയും,  കേമാലമാവസമാ  വദ്യതനിയമാനയും,
അനരസ്പീക്ഷ  മലനിനസ്പീകേരണയും  തുടങ്ങനിയ  കേമാരണങ്ങളമാല  കേമാലമാവസ  മുന്കൂടനി
പ്രവചെനിക്കമാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  മുമ്പുണമായനിരുന  അവസയല്ലെ  ഇനളളതച.  ഇതനിതന്റെ
ഫലമമായനി  തുടര്ചയമായനി  മഴ  കറഞതകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  അനരസ്പീക്ഷ  ഉഷ്മെമാവച
ദനിനയുംപ്രതനി  മമാറനിതക്കമാണനിരനിക്കുന.  വനകമഖലയുതട  കശമാഷണത്തെനിനയും
വനദ്യമൃഗശലദ്യയും  വര്ദ്ധനിക്കുനതനിനതമല്ലെമായും  ഇതച  കേമാരണമമാകന.  ഇതച  വളതര
ഗസൗരവമമായനി ചെര്ച തചെകയ്യണതമാണച.  

സയുംസമാനത്തെച  ഏറ്റെവയും  കറചച  മഴ  ലഭനിച  ജനില്ലെയമാണച  വയനമാടച.
40  ശതമമാനത്തെനില  കറവച  മഴ  കേനിടനിയമാല  വരള്ചയുതട  ലക്ഷണങ്ങള്
ആരയുംഭനിക്കുതമനമാണച  ഭസൗമ  ശമാസജനമാര്  പറയുനതച.  കേഴനിഞ  കറച്ചു
വര്ഷങ്ങളമായനി  59  ശതമമാനത്തെനില  കറവച  മഴയമാണച  ഇവനിതട  ലഭനിക്കുനതച.
മരുഭൂമനിയമായനി  മമാറുന  ലക്ഷണങ്ങള്  കേണ്ടുതുടങ്ങുനതവനമാണച  ഇതുമമായനി
ബന്ധതപടച ഭസൗമ ശമാസജനമാര് പറഞതകേമാണനിരനിക്കുനതച. മനഷദ്യജസ്പീവനിതത്തെനില
മമാത്രമല്ലെ,  ആവമാസവദ്യവസയനിലയും  വലനിയ  മമാറ്റെങ്ങളുണമാകനതുതകേമാണച  വനദ്യ
മൃഗങ്ങള്  വനത്തെനിലനനിനച  വന്കതമാതനില  നമാടനികലയച  ഇറങ്ങുകേയുയും  വലനിയ
പ്രശ്നങ്ങളുണമാക്കുകേയുയും തചെയ്യുകേയമാണച.  
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'ഹരനിത  കകേരളയും'  കപമാലള്ള  പദ്ധതനികേള്  വളതര  ഫലപ്രദമമായ  രസ്പീതനിയനില
ഗവണ്തമന്റെച  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുണച.  നമാടനിതല  എല്ലെമാ  ജന  വനിഭമാഗങ്ങതളയുയും
അണനിനനിരത്തെനി  ഹരനിതകകേരളയും  വനിജയനിപനികക്കണതച  വളതര  അതദ്യമാവശദ്യമമാണച.
അതുകപമാതല  തകേടനിട  നനിര്മ്മമാണയും,  കറമാഡച  നനിര്മ്മമാണയും,  കനച  ഇടനിക്കല,
പമാറഖനനയും,  വയല നനികേത്തെല തുടങ്ങനിയ ഒകടതറ കേമാരദ്യങ്ങളനില നനിയനണങ്ങള്
ഏര്തപടുത്തെമാന്  നമുക്കച  കേഴനിയണയും.  എല്ലെമാവതരയുയും  അണനിനനിരത്തെനിതക്കമാണച
ഇത്തെരയും  കേമാരദ്യങ്ങളനില  കയമാജനിച  മുകനറ്റെമുണമാക്കമാന്  എങ്ങതന  കേഴനിയുതമനച
ആകലമാചെനിക്കണയും.  നമായുംതതന  വരുത്തെനിവയ്ക്കുന  ഒകടതറ  വനിനകേളുണച.  അതച
ഒഴനിവമാക്കമാനള്ള  പരനിശ്രമമുണമാകേണയും.  പമാഠദ്യപദ്ധതനിയുതട ഭമാഗമമായനി ഇതച മമാറ്റെമാന്
നമുക്കച  കേഴനിയണയും.  പുതനിയ  തലമുറതയ  പഠനിപനിക്കണയും.  പരനിസനിതനി
സയുംരക്ഷണത്തെനിതന്റെ ഭമാഗമമായുള്ള  ദനിനചെരദ്യയുണമാക്കനിതയടുക്കമാന് നമുക്കച കേഴനിയണയും.
നമാടനിതല മുഴവന്  ജനവനിഭമാഗങ്ങതളയുയും അതനിനപനിനനില അണനിനനിരത്തെമാന് നമുക്കച
കേഴനിയണയും.  ഗവണ്തമന്റെച  കകറ  കേമാരദ്യങ്ങള്  തചെയ്യുനണച.  ഇസൗ  വര്ഷതത്തെ
സക്വമാതനദ്യദനിനത്തെനില മമാലനിനദ്യത്തെനില നനിനള്ള കമമാചെനതമന പ്രഖദ്യമാപനതമമാതക്ക
നടത്തെനി;  വസ്പീടുവസ്പീടമാനരയും  കേയറനിയനിറങ്ങനി  വലനിയ  കേമാതമ്പയനിന്  നടത്തെനി
തക്കമാണനിരനിക്കുനതച  നമുക്കച  കേമാണമാന്  കേഴനിയുയും.  അതുതകേമാണ്ടുമമാത്രയും  ഇസൗ
വനിഷയങ്ങള് അവസമാനനിക്കനില്ലെ.  കേമാതമ്പയനികനമാതടമാപയും പരനിസനിതനി സയുംരക്ഷണവയും
വരുയുംതലമുറയച  തതതകേമമാകറണതമാതണന രസ്പീതനിയനികലയച കേമാരദ്യങ്ങള് വകരണതുണച.
അതച വളതര പ്രധമാനതപടതമാണച. 

1854-ല  തറഡച  ഇന്ഡദ്യന്സനിതല  ആദനിവമാസനി  വനിഭമാഗത്തെനിലതപട  മൂപതന
വനിളനിച്ചുവരുത്തെനി  ഭൂമനിതയമാതക്ക  ഞങ്ങള്ക്കച  കവണതമനച  അകമരനിക്കന്  പ്രസനിഡന്റെച
പറഞ.  സുകസമാകകേമാഷച എനമാണച ആ മൂപതന്റെ കപരച,  അകദ്ദേഹത്തെനിനച എഴത്തുയും
വമായനയുമറനിയനില്ലെ.  ഭൂമനിയുയും വമായുവയും തവള്ളവതമമാതക്ക എങ്ങതനയമാണച വനിലക്കമാന്
കേഴനിയുകേ,  അതച എല്ലെമാവരുകടതുമകല്ലെ എനച വമായ്തമമാഴനിയനിലൂതട അകദ്ദേഹയും പറഞ.
ഭൂമനി  ഞങ്ങളുകടതുയും  ഞങ്ങള്  ഭൂമനിയുകടതുമമാതണനമമായനിരുന  അകദ്ദേഹത്തെനിതന്റെ
അടുത്തെ തമമാഴനി.   പനിനസ്പീടച  അകദ്ദേഹയും പറഞതച,  പനനിക്കുടനികേളുയും  കേരടനിക്കുടനികേളുയും
മമാന്കടനികേളുയും  പുലകമടുകേളുയും  പര്വ്വതശനിഖരങ്ങളുയും  മനഷദ്യരുയും  ഒകര
കടുയുംബമായുംഗങ്ങളമാതണനമാണച. കലമാകേത്തെനിതല അവസമാനതത്തെ മരയും മുറനിച്ചുമമാറ്റുകമ്പമാഴയും
കലമാകേത്തെനിതല  അവസമാനതത്തെ  പുഴ  വറ്റെനിവരളുകമ്പമാഴയും  കലമാകേത്തെനിതല
അവസമാനതത്തെ  മതദ്യയും  ചെത്തുതപമാങ്ങുകമ്പമാഴയും  അല്ലെകയമാ  പ്രസനിഡകന്റെ,  നനിങ്ങളുതട
കേയ്യനില  കനകൂടനിയ  പണയുംതകേമാണച  ഒരു  കേമാരദ്യവമുണമാവനിതല്ലെനച  നനിങ്ങള്ക്കച
മനസ്സനിലമാക്കമാന്  കേഴനിയുതമനമാണച  അകമരനിക്കന്  പ്രസനിഡന്റെനികനമാടച  അകദ്ദേഹയും
അവസമാനയും  പറഞതച.  നനിരക്ഷരനമായ  ആദനിവമാസനി  മൂപന്  അനതത്തെ  ഏറ്റെവയും
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സമാക്ഷരനമായ  അകമരനിക്കന്  പ്രസനിഡന്റെനികനമാടച  പറഞ  വമാചെകേങ്ങളമാണനിതച.
അതതമാതക്ക  ഇകപമാഴയും  വളതര  സമാര്തകേമമാതണനച  കേമാണമാന്  കേഴനിയുയും.  ഇസൗ
രസ്പീതനിയനില മണയും  മനഷദ്യനമമായുള്ള തതജവബന്ധയും കേമാത്തുസൂക്ഷനിക്കമാന്  കേഴനിയുന
രസ്പീതനിയനികലയ്ക്കുള്ള ഒരു പരനിസനിതനി  അവകബമാധമമാണച  നമുക്കുണമാകകേണതച.   ഇസൗ
പ്രകമയയും  ഒസൗകദദ്യമാഗനികേമമായനി  നമുക്കച  അയുംഗസ്പീകേരനികക്കണതുയും  നമാടച  നല്ലെതുകപമാതല
ചെര്ച  തചെകയ്യണതുമമാണച.  കനരതത്തെ  ബഹുമമാനതപട  തകേ.  എയും.  ഷമാജനി
പറഞതുകപമാതല  കറച്ചുകൂടനി  സമയതമടുത്തെച  നല്ലെ  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ഒരു
അനരസ്പീക്ഷത്തെനില  ചെര്ച  തചെകയ്യണതമായനിരുന.  ഇതനിതന  തതവദഗ്ദ്ധദ്യമമായനി
കനരനിടുനതനിനകവണനി  ഒരു  പരനിസനിതനി  കേമ്മസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയുകമമാ
എനകൂടനി  ഗവണ്തമന്റെച  ആകലമാചെനിക്കണയും.    ഇസൗ  പ്രകമയതത്തെ  പൂര്ണ്ണമമായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി റവനബ്ല്യൂവയും  ഭവനനനിര്മ്മമാണവയും  വകപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .
ചെന്ദ്രകശഖരന്): സര്, ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസച. ബനിജനികമമാളുയും ബഹുമമാനതപട അയുംഗങ്ങളുയും
ഇവനിതട  ചൂണനിക്കമാണനിച  കകേരളയും  കനരനിടുന  കേമാലമാവസമാ  വദ്യതനിയമാനയും
ഉള്തപതടയുള്ള വനിഷയങ്ങളുയും അതസ്പീവ ഗസൗരവതരമമായ അവസയുയും സയുംബന്ധനിചച
തപമാതുവനില നമുക്കച കബമാദ്ധദ്യമുള്ളതമാണച.  അതനിതന്റെ അടനിസമാനത്തെനില സയുംസമാന
ഗവണ്തമന്റെച  ചെനില  നടപടനികേളുമമായനി  മുകനമാട്ടുകപമാകകേയമാണച.  കേമാലമാവസമാ
വദ്യതനിയമാനയുംമൂലമുണമാകന  ആഘമാതങ്ങള്  ഏതറ  കനരനികടണനിവരുന  ഒരു
സയുംസമാനമമാണച  കകേരളയും.  കേഴനിഞ  കകറ  വര്ഷങ്ങളമായനി  അനഭവതപടുന
മഴക്കുറവയും  ഏറനിവരുന  തമാപനവയും  ആശങയുണര്ത്തുനതമാണച.  കേമാലമാവസമാ
വദ്യതനിയമാനത്തെനിതന്റെ  ആഘമാതതത്തെപറ്റെനി  പഠനിക്കുനതനിനയും  ഗകവഷണങ്ങള്
ഏകകേമാപനിപനിക്കുനതനിനയും കവണനിയമാണച കകേരള സര്ക്കമാര് കേമാലമാവസമാ വദ്യതനിയമാന
പഠന  കകേന്ദ്രയും  ആരയുംഭനിചതച.  Climate  Change  Knowledge  Cell  ഇവനിതട
നടപമാക്കനിവരുനണച.  കേമാലമാവസമാ  വദ്യതനിയമാനയും  മൂലമുണമാകന  ആഘമാതങ്ങള്
കറയ്ക്കുനതനിനകൂടനി  ഉപകേരനിക്കുന  ബൃഹതച  പദ്ധതനിയമാണച  സര്ക്കമാര്
ആവനിഷരനിച്ചുനടപമാക്കുന 'ഹരനിത കകേരളയും മനിഷന്'.  കേമാലമാവസമാ വദ്യതനിയമാനയുംമൂലയും
തതജവ  തതവവനിധദ്യത്തെനില  മമാറ്റെയുംവരുനതമായനി  നനിരസ്പീക്ഷനിക്കതപടനിട്ടുണച.
പമാരനിസനിതനികേ  സന്തുലനയും  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനയും  തതജവ  തതവവനിധദ്യയും
നനിലനനിര്കത്തെണതുണച.   ശുദ്ധവമായു,  ശുദ്ധജലയും,  വനിഷരഹനിത  ഭക്ഷണയും  എനനിവ
വരുയുംതലമുറയച  ഉറപ്പുവരുകത്തെണതുമുണച.  കസ്റ്റേറ്റെച  ആക്ഷന്  പമാന്  ഓണ്  തതകമറ്റെച
തചെയ്ഞച  പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി  നടപമാക്കുനതനിനള്ള  ശ്രമങ്ങള്  നടനവരുന.
പമാരനിസനിതനികേ  അവകബമാധയും വളര്ത്തുനതനിനമായനി  324  ഭൂമനിത്രകസനമാ കബ്ബുകേള്
ഇവനിതട  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനണച.  ചെനിനമാര്  വനദ്യജസ്പീവനി  സകങതത്തെനില  കേമാലമാവസമാ
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വദ്യതനിയമാനയുംമൂലമുണമാകന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനയും  തകദ്ദേശവമാസനികേളുതട
ജസ്പീവകനമാപമാധനി  തമചതപടുത്തുനതനിനയും  കവണനിയുള്ള  ഒരു  കപ്രമാജക്ടച  നടപനിലമാക്കനി
വരുന.  തതജവ തതവവനിധദ്യ  സയുംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളനില വനിദദ്യമാര്തനികേതളയുയും
അദ്ധദ്യമാപകേതരയുയും  പങമാളനികേളമാക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തെമാടുകൂടനി  1336 തതജവ
തതവവനിധദ്യ കബുകേള് രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച.  മനഷദ്യനനിര്മ്മനിത വന തതജവ തതവവനിധദ്യ
പദ്ധതനിയമായ  ശമാനനിസല  വഴനി  അപൂര്വ്വ  സസദ്യങ്ങള്  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന  ഒരു
തതജവകകേന്ദ്രവയും നടപനിലമാക്കനിയനിട്ടുണച.   ഹരനിത കകേരളയും  മനിഷതന്റെ കനതൃതക്വത്തെനില
2017-തല  പരനിസനിതനി   ദനിനകത്തെമാടനബന്ധനിചച  നടത്തെനിയ  ഒരു  കകേമാടനി
വൃക്ഷതതത്തെകേള്  നടല  പദ്ധതനി  കലമാകേശ്രദ്ധ  ആകേര്ഷനിച്ചുകേഴനിഞ.  പശനിമഘട
നനിരകേളനിതല പമാലക്കമാടന് ഗദ്യമാപനില വരുന 17 പഞമായത്തുകേളനിലയും വൃക്ഷതതത്തെകേള്
വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണച.  കേമാലമാവസമാ വദ്യതനിയമാനയുംമൂലമുണമാകന പ്രശ്നങ്ങള് കനരനിടമാന്
ആവശദ്യമമായ  പദ്ധതനികേള്  സയുംസമാനയും  നടപനിലമാക്കനിവരുനതവനതമാണച  ഇസൗ
കേമാരദ്യങ്ങളനില നനിതനല്ലെമായും ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനള്ളതച.   ഇസൗ സമാഹചെരദ്യത്തെനില ഇസൗ
പ്രകമയത്തെനിനള്ള അവതരണമാനമതനിതയ അനകൂലനിക്കുനനില്ലെ.

മനി  .   തഡപബ്ല്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസച. ബനിജനികമമാള്, അങ്ങയുതട പ്രകമയയും
പ്രസച തചെയ്യുനകണമാ?

ശ്രസ്പീമതനി ഇ  .   എസച  .   ബനിജനികമമാള്:  സര്, ഞമാന് പ്രസച തചെയ്യുനനില്ലെ.

മനി  .    തഡപബ്ല്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:   ശ്രസ്പീമതനി  ഇ.  എസച.  ബനിജനികമമാള്  അവതരനിപനിച
പ്രകമയയും സഭയുതട അനമതനികയമാടുകൂടനി പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്.... സഭ ഇകപമാള് പനിരനിയുനതുയും തനിങളമാഴ്ച രമാവനിതല 8.30-നച
വസ്പീണ്ടുയും സകമ്മളനിക്കുനതുമമാണച.

(2017  ആഗസ്റ്റേച  21-ാം  തസ്പീയതനി  തനിങളമാഴ്ച  രമാവനിതല  8.30-നച  വസ്പീണ്ടുയും
സകമ്മളനിക്കുനതനിനമായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷയും 12.27-നച പനിരനിഞ.)
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