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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   18,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

21(*241)നവെസ്പീന സനാകങ്കേതബകേ വെബദദകേളലാം നബര്മ്മേനാണരസ്പീതബയലാം

വപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   കറനാഡസ്റ്റ്  നവെസ്പീകേരണ  പ്രവൃത്തബകേളവട  എസബകമറസ്റ്റ്

തയനാറനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ് ഒനാണ്ലലന സമ്പ്രദനായമനായ  PRICE (Project Information

and  Cost  Estimate),  ഇ-വടണ്ടറബലാംഗസ്റ്റ്,  ഇ -ഫയലബലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവെബധനാനങ്ങള്

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുവണ്ടനലാം  Ministry  of  Road  Transport  and  Highways

(MORTH) Specification പ്രകേനാരലാം പ്രവൃത്തബകേള് നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂവട കദശസ്പീയ

നബലവെനാരത്തബകലയസ്റ്റ് ഉയര്ത്തനാന സനാധബചബട്ടുവണ്ടനലാം 15 കകേനാടബ രൂപയ്ക്കുമുകേളബലുള

പ്രവൃത്തബകേള്  പരബകശനാധബചസ്റ്റ്  പരബസബതബ  സസൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനനായബ  ഒര
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പരബസബതബ  വെബഭനാഗലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഇതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വകേനാലലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷന  ഏരബയയബവല  കറനാഡുകേള്  സസൗന്ദരദവെത്കേരബക്കനാന  അനവെനാദലാം

നല്കുകേയലാം  വചയബട്ടുവണ്ടനലാം  നബരതകേളലാം  പനാലങ്ങളലാം  വെബഭനാഗത്തബവന്റെ  കേസ്പീഴബല്

വെരന്ന കറനാഡുകേളവട പ്രവൃത്തബകേളബല്  NRMB (Natural Rubberised Modified

Bitumen),  ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  ശുദസ്പീകേരബച  ഷ്രഡഡസ്റ്റ്  പനാസബകേസ്റ്റ്,  കറനാഡബവന്റെ

അടബസനാനത്തബനസ്റ്റ്  ആവെശദമനായ  ഉറപ്പെബലനാത്ത  സലങ്ങളബല്  കേയര്  ഭൂവെസലാം

ഉപകയനാഗബചസ്റ്റ് ഉറപ്പുവെരതകേ എന്നസ്പീ രസ്പീതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം പനാതബരനാപ്പെളബ

മുതല് പുറക്കനാടസ്റ്റ്  വെവരയള  21  കേബ.  മസ്പീ.  സലത്തസ്റ്റ്  അതദനാധുനബകേ സനാകങ്കേതബകേ

വെബദദയനായ  മബലബലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  റസ്പീലസകബലാംഗസ്റ്റ്  ഉപകയനാഗബചസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ  പനാതയവട

ഉപരബതലലാം വപനാളബചസ്റ്റ്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനള നടപടബ പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുവണ്ടനലാം  പഴയ  രൂപത്തബലുള  ആര്.സബ.സബ.,

റസ്പീവടയബനബലാംഗസ്റ്റ്  വെനാള്  തുടങ്ങബയവെയസ്റ്റ്  പകേരലാം  ജബകയനാ  വടകേസ്റ്റ് ലസല്സസ്റ്റ്,  ആര്.ഇ.

പനാനല്സസ്റ്റ്  എന്നബവെ  ഉപകയനാഗബക്കനാറുവണ്ടനലാം  സഭവയ  അറബയബച.  കറനാഡസ്റ്റ്

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്  അഴബമതബ  രഹബതമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  കേകനാളബറബ  ഓഡബറബലാംഗസ്റ്റ്

സലാംവെബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  പ്രവൃത്തബകേളവട  കപവമന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന്നതബനസ്റ്റ്

ബബലബകനനാവടനാപ്പെലാം കേകനാളബറബ കേണ്കടനാള് ലനാബുകേളബല് നബനള സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്

നബര്ബന്ധമനാക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പബ.ഡബബ.ഡബ.  വെബജബലനസസ്റ്റ്  വെബലാംഗബവന

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബചസ്റ്റ്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുകേയലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളബലുള
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പ്രവൃത്തബകേള് ഇ -വടണ്ടറബലാംഗസ്റ്റ് സലാംവെബധനാനലാം മുകഖേന സുതനാരദമനാക്കുകേയലാം വചയബട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

നബകയനാജകേമണ്ഡലനാടബസനാനത്തബല്  കറനാഡുകേളവട  നബര്മ്മേനാണ  പുകരനാഗതബ

വെബലയബരതന്നതബനലാം  ഗുണകമന്മ  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനമനായബ  ചസ്പീഫസ്റ്റ്

എഞബനസ്പീയറുവട  കനതൃതകത്തബല്  ഒര  വമയബന്റെനനസസ്റ്റ്  വെബലാംഗബനസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേബ

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുവണ്ടനലാം  പ്രവൃത്തബകേളവട  ഗുണനബലവെനാരലാം

ഉറപ്പുവെരതന്നതബനനായബ  Two-tier Quality Control System നബലവെബലുവണ്ടനലാം

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുപകയനാഗബക്കുന്ന  വമറസ്പീരബയല്സസ്റ്റ്  അലാംഗസ്പീകേനാരമുള  ലനാബുകേളബല്

സമര്പ്പെബചസ്റ്റ് ഫസസ്റ്റ് ടയര് കേകനാളബറബ ഉറപ്പുവെരത്തനാറുവണ്ടനലാം വസക്കന്റെസ്റ്റ് ടയര് കേകനാളബറബ

സബസലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഗുണനബലവെനാര  നബര്ണ്ണയത്തബനനായബ

ജബലകേള്കതനാറുലാം  അസബസന്റെസ്റ്റ്  എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവെസ്റ്റ്  എഞബനസ്പീയറുവട  അധസ്പീനതയബല്

കേകനാളബറബ കേണ്കടനാള് സബസ്റ്റ് ഡബവെബഷന ഓഫസ്പീസുലാം കേകനാളബറബ കേണ്കടനാള് ലനാബുലാം

പ്രവെര്ത്തബചവെരനവണ്ടനലാം  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  വടകബക്കല്  എകനാമബനറുവട

ഉത്തരവെനാദബതകത്തബല്  പ്രവൃത്തബകേളവട  ഗുണനബലവെനാരലാം  പരബകശനാധബക്കുകേയലാം

കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗസ്റ്റ്  സമ്പ്രദനായലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുവണ്ടനലാം

പബ.ഡബബ.ഡബ.യവട  ഡബലസന  വെബഭനാഗവത്ത  ശകബവപ്പെടുതന്നതബനസ്റ്റ്

എറണനാകുളതലാം കകേനാഴബകക്കനാടുലാം  ഓകരനാ  കമഖേലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള് ആരലാംഭബക്കുവെനാന

കേദനാബബനറസ്റ്റ് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയബട്ടുവണ്ടനലാം മനബ വെദകമനാക്കബ. പ്രസ്പീ-മണ്സൂണ്

വെര്ക്കുകേളവട  ഭനാഗമനായബ  കനനാണ്  പനാന  ഇനത്തബല്  1397.45  ലക്ഷലാം  രൂപയവട
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പ്രവൃത്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയലാം  കറനാഡുകേളവട  അറകുറപ്പെണബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  286  കകേനാടബ  രൂപ  അനവെദബക്കുകേയലാം  പ്രവൃത്തബകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള നടപടബകേള് സകസ്പീകേരബചവെരബകേയലാം

വചയ്യുന.   പബ.ഡബബ.ഡബ.  എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കുലാം  ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കുലാം  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്നതബനനായബ  വവഹകവെ  റബസര്ചസ്റ്റ്  വസന്റെര്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നകതനാവടനാപ്പെലാം

വെബദഗ്ദ്ധവര  പവങ്കേടുപ്പെബചവകേനാണ്ടസ്റ്റ്  വസമബനനാറുകേളലാം  ചര്ചകേളലാം  കബനാധവെത്കേരണ

പരബപനാടബകേളലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ശുദജല  വെബതരണ  വവപപ്പുകേള്ക്കസ്റ്റ്

ഹനാനബകേരമനാകേനാത്ത രസ്പീതബയബല് ആധുനബകേ സനാകങ്കേതബകേ വെബദദകയനാവടനാപ്പെലാം ജബകയനാ

വടകസ്റ്റ്വവറല്,  സകനാഭനാവെബകേ റബ്ബര്,  ഷ്രഡഡസ്റ്റ് കവെസസ്റ്റ് പനാസബകേസ്റ്റ്,  സബവമന്റെസ്റ്റ്,  വവടല്സസ്റ്റ്

എന്നബവെ  ഉപകയനാഗബചസ്റ്റ്  ഊരനാളങ്കേല്  കലബര്  കകേനാണ്ടനാകസ്റ്റ്  വസനാവവസറബയവട

കനതൃതകത്തബല്  അമ്പലപ്പുഴ-തബരവെല  പനാത  മനാതൃകേനാകറനാഡനാക്കുന്നതബനള

നടപടബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  കുറനാലലാം  റസസ്റ്റ്

ഹസൗസബവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  വമചവപ്പെടുത്തനാന  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുവമനലാം

മുനകേനാലങ്ങളബല്  വെനാടകേയസ്റ്റ്  നല്കേബയബരന്ന  മൂന്നനാര്,  ആലുവെ  വറസസ്റ്റ്  ഹസൗസുകേള്

സലാംബന്ധബചള  കകേസസ്റ്റ്  കകേനാടതബയവട  പരബഗണനയബലനാവണനലാം   മനബ

അറബയബച.  കദശസ്പീയപനാതനാനബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബവന്റെ ഭനാഗമനായബ കറനാഡുകേളവട

ഇര  വെശങ്ങളബലുള  അനധബകൃത  പനാര്ക്കബലാംഗുലാം  കേചവെടവലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

കടനായബലാംഗസ്റ്റ്  വമഷസ്പീന  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബവനക്കുറബചസ്റ്റ്  ആകലനാചബക്കുന്നതനാവണനലാം
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കകേരള കസറസ്റ്റ്  കറനാഡസ്റ്റ്  ഫണ്ടസ്റ്റ് കബനാര്ഡബവന്റെ ആഭബമുഖേദത്തബല് ജബലകേള്കതനാറുമുള

കറനാഡുകേവളപ്പെറബ  പഠനലാം  നടത്തബ  ആധുനബകേവെത്കേരബക്കുന്നതബനള  നടപടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുവണ്ടനലാം ബബകലനാ കകേനാസബല് വടണ്ടര് ഏവറടുത്തസ്റ്റ് സമയബന്ധബതമനായബ

പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാത്ത  കകേനാണ്ടനാകര്മനാവര  ബനാക്കസ്റ്റ്  ലബസബല്

ഉള്വപ്പെടുതവമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വെദകമനാക്കബ.  

22 (T*212)          കേശുമനാവെസ്റ്റ് കൃഷബ വെദനാപന പദതബകേള്   

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടബ  വെദവെസനായവലാം

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് കേശുമനാവെസ്റ്റ്  കൃഷബ വെദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബവന്റെ ഭനാഗമനായബ  നക്യൂ ഗനാര്ഡന

സസ്പീമബല്  2000  വഹകര്  (4  ലക്ഷലാം ഗ്രനാഫസ്റ്റ്),  വപനാതുകമഖേലയബലുലാം മറ്റുലാം തരബശനായബ

കേബടക്കുന്ന ഭൂമബയബല് 1000 വഹകര് (2 ലക്ഷലാം വവതകേള്), 'മുറവത്തനാര കേശുമനാവെസ്റ്റ്',

കുടുലാംബശസ്പീ,  വതനാഴബലുറപ്പെസ്റ്റ്  പദതബ   എന്നബവെ  വെഴബ  സ്കൂളകേളകടയലാം

കകേനാകളജുകേളകടയലാം  സലങ്ങള്  ഉള്വപ്പെടുത്തബ  1250  വഹകര്  (2.5  ലക്ഷലാം

വവതകേള്) എന്നബവെ വെബതരണലാം വചയ്തുവെരനവണ്ടനലാം സലാംസനാന കേശുമനാവെസ്റ്റ് കൃഷബ

ഏജനസബ  സസൗജനദമനായബ  കേശുമനാവെസ്റ്റ്  വചടബയലാം  നബലവവമനാരക്കുന്നതബനലാം  അവെ

പരബപനാലബക്കുന്നതബനമുള  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായവലാം  നല്കേബ  വെരനവണ്ടനലാം

കേശുവെണ്ടബ വെബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന അവെരവട വെബവെബധ ഫനാകറബകേളബലുലാം തരബശു

ഭൂമബകേളബലുലാം  കേശുമനാവെസ്റ്റ്  കൃഷബ  വചയ്യുന്നതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സകസ്പീകേരബച വെരനവണ്ടനലാം
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സഭവയ  അറബയബച.   ഇതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ്  ഗകവെഷണ

സനാപനമനായ  പുതൂര്  യൂണബകവെഴബറബ  വസന്റെര്,  കേനാര്ഷബകേ  ഗകവെഷണ

സര്വ്വകേലനാശനാലയവട  മനാടക്കത്തറ,   ആറളലാം  തുടങ്ങബയ  ഫനാമുകേളബല്  നബനലാം

ഉന്നതനബലവെനാരമുള ഗ്രനാഫസ്റ്റ് വവതകേള് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കനാനലാം സകകേനാരദ നഴറബകേളബല്

നബന്നസ്റ്റ്  വടണ്ടര്  മുകഖേന  വവഹബസ്പീഡസ്റ്റ്  വവതകേള്  കശഖേരബക്കനാനലാം  നടപടബ

സകസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൃഷബ,  വെനലാം,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം,  റവെനക്യൂ  എന്നസ്പീ

വെകുപ്പുകേളമനായബ  ബന്ധവപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കേശുമനാവെസ്റ്റ്  കൃഷബ  വെബപുലമനാക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുന്നകതനാവടനാപ്പെലാം കേശുവെണ്ടബ  ഉല്പനാദനലാം വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ, മറസ്റ്റ്

വെദവെസനായ ആവെശദങ്ങള്ക്കനായബ നസ്പീക്കബവെച വെനഭൂമബയബലുലാം തരബശനായബ കേബടക്കുന്ന

സര്ക്കനാര് ഉടമസതയബലുള്വപ്പെവടയള ഭൂമബയബലുലാം  കേശുമനാവെസ്റ്റ്  കൃഷബ വചയനാനള

നടപടബകേള് തുടങ്ങബയബട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര്-കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ് ജബലകേളബല് കേശുമനാവെസ്റ്റ്  കൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേശുവെണ്ടബ  വെബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സബ്സബഡബ  അനവെദബക്കുകേയലാം  പനാകന്റെഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷന

കേര്ഷകേരബല്  നബനലാം  കതനാട്ടണ്ടബയലാം  കേശുമനാങ്ങയലാം  സലാംഭരബക്കുന്ന  നടപടബ

തകരബതവപ്പെടുതന്നകതനാവടനാപ്പെലാം  കേശുവെണ്ടബ വെബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന കേശുവെണ്ടബ

സലാംഭരബക്കുകേയലാം  വചയ്യുനവണ്ടനലാം  കേശുമനാങ്ങ  സലാംഭരബക്കുന്നതബവല  സനാകങ്കേതബകേ

ബുദബമുട്ടസ്റ്റ്  പരബഹരബചസ്റ്റ്  കേനാര്ഷബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയവട  ആഭബമുഖേദത്തബല്

വെദനാവെസനായബകേനാടബസനാനത്തബല്  കേശുമനാങ്ങയബല്  നബനലാം  മൂലദവെര്ദബത
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ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനള  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുവമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഫനാമബലാംഗസ്റ്റ്

കകേനാര്പ്പെകറഷവന്റെ  പനാകന്റെഷനബല്  വവഹബസ്പീഡസ്റ്റ്  കേശുമനാവെബന  വവതകേള്

വെചപബടബക്കുന്നതബനള നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കുവമനലാം പനാകന്റെഷന കകേനാര്പ്പെകറഷവന്റെ

കേസ്പീഴബല്  നടത്തബയബട്ടുള  പഠനത്തബവന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ചക്ക,  കേശുമനാങ്ങ,

പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഉള്വപ്പെവടയളവെയബല്  നബനലാം  മൂലദവെര്ദബത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

ഉണ്ടനാക്കുന്നതബനള  ബൃഹത്തനായ  പദതബക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുവണ്ടനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങളബലബടവപട്ടുവകേനാണ്ടസ്റ്റ് കൃഷബ വെകുപ്പുമനബ വെദകമനാക്കബ. 

23 (*243)    പരസ്പീക്ഷനാ കജനാലബകേള് 

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (വപ്രനാഫ.  സബ.  രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  21.12.1999-വല  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം

സര്വ്വകേലനാശനാല/കകേനാകളജസ്റ്റ്  അദദനാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  പരസ്പീക്ഷനാ  കജനാലബ

നബര്ബന്ധമനാക്കബയബട്ടുവണ്ടനലാം  1998-വല        യ.ജബ.സബ.   സസ്പീലാം  പ്രകേനാരവലാം

03.01.2001-വല  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവപ്രകേനാരവലാം  വറഗുലര്  വെബദദനാര്തബകേളവട

പരസ്പീക്ഷനാകപപ്പെര്  മൂലദനബര്ണ്ണയലാം  കജനാലബയവട  ഭനാഗമനാക്കബ  ഉത്തരവെനായബട്ടുവണ്ടനലാം

തുടര്നള  പരസ്പീക്ഷകേളബല്  അദദനാപകേരവടയലാം  ജസ്പീവെനക്കനാരവടയലാം

പൂര്ണ്ണസഹകേരണലാം  ഉറപ്പുവെരതവമനലാം  സഭവയ  അറബയബച.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബവല  ഇസൗ  അദദയന  വെര്ഷവത്ത  പരസ്പീക്ഷനാ  കേലണ്ടര്
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പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടനലാം അതബവന്റെ അടബസനാനത്തബല് കൃതദമനായ കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്

നടത്തബ  അദദനാപകേവരയലാം  ജസ്പീവെനക്കനാവരയലാം  വെബശകനാസത്തബവലടുതവകേനാണ്ടസ്റ്റ്

കൃതദസമയത  തവന്ന  പരസ്പീക്ഷനാഫലലാം  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതനാവണനലാം  മനബ

വെദകമനാക്കബ.   നബശബത  കയനാഗദതയള  സര്ക്കനാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  കകേനാകളജസ്റ്റ്

അദദനാപകേരവട  പനാനല്  തയനാറനാക്കബ  സകനാശയ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗസ്റ്റ്

കകേനാകളജുകേളബവല മൂലദനബര്ണ്ണയലാം നടതന്നതബനള നടപടബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

വപനാതു വെബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തബലൂവട ഉന്നത വെബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തസ്റ്റ്

സമൂലമനായ  മനാറലാം  വെരതന്നകതനാവടനാപ്പെലാം  അക്കനാഡമബകേസ്റ്റ്  നബലവെനാരലാം

വമചവപ്പെടുതന്നതബവന്റെ ഭനാഗമനായബ അക്കനാഡമബകേസ്റ്റ് മനാസര് പനാന തയനാറനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ  വെര്ഷലാം  എട്ടര  കകേനാടബ  രൂപ  വെസ്പീതലാം

അനവെദബചതബനപുറവമ  കേണ്ടബനക്യൂവെസസ്റ്റ്/കടര്മബനല്  എകനാമബകനഷന

ഇവെനാലബകവെഷന  ശനാസസ്പീയമനാക്കുന്നതബനള പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  മൂലദനബര്ണ്ണയലാം

വെബശകനാസകയനാഗദമനാക്കുകേയലാം  അക്കനാഡമബകേസ്റ്റ്  മനാസര്  പനാനബവന്റെ

പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബലൂവട ഒര കകേനാകളജബവല ഒര ഡബപ്പെനാര്ട്ടുവമവന്റെങ്കേബലുലാം അനനാരനാഷ

നബലവെനാരമുള  വസന്റെര്  ഓഫസ്റ്റ്  എവകലനസസ്റ്റ്  ആക്കുകേയലാം  അതബവന്റെ  ഖേദനാദബ

അനനാരനാഷ  തലത്തബവലത്തബക്കുന്നതബനനായബ  ഒര  അനനാരനാഷ  കജര്ണല്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  വചയ്യുന്നതനാണസ്റ്റ്.   ഓകട്ടനാണമസസ്റ്റ്  കകേനാകളജുകേള് നടതന്ന

ചബല  കകേനാഴ്സുകേള്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  നബരനാകേരബക്കുന്നതുസലാംബന്ധബചസ്റ്റ്  പരബകശനാധബചസ്റ്റ്
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വെബദദനാര്തബകേള്ക്കനകൂലമനായ നബലപനാടസ്റ്റ് സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാവണനലാം കകേരളത്തബവല

പസസ്റ്റ്  ടൂ  മുതല്  എലനാ  കമഖേലകേളബലുലാം   നബലനബല്ക്കുന്ന  കേനാലഹരണവപ്പെട്ടതുലാം

അശനാസസ്പീയവമനായ  കകേനാഴ്സുകേവളക്കുറബചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തബ  റസ്പീസ്ട്രേക്ചര്

വചയ്യുന്നതബനള  മനാസര്  പനാന  തയനാറനാക്കുന്നതനാവണനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു

മറുപടബയനായബ മനബ വെദകമനാക്കബ. 

24(*244)   സബര്ബന വടയബന സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്

വപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ   നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് തബരവെനനപുരലാം മുതല് വചങ്ങന്നൂര്  വെവര  125.56  കേബകലനാമസ്പീറര്

ദൂരലാം  ഓകട്ടനാമനാറബകേസ്റ്റ്  സബഗ്നലബലാംഗസ്റ്റ്  ഏര്വപ്പെടുത്തബവക്കനാണ്ടസ്റ്റ്  റനാപബഡസ്റ്റ്  വറയബല്

ടനാനസബസസ്റ്റ് സബസത്തബനസ്റ്റ്  (സബര്ബന വറയബല് കപ്രനാജകസ്റ്റ്)  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബ

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ് സമര്പ്പെബചബട്ടുവണ്ടനലാം തുടക്കത്തബല് ഏകേകദശലാം  3100  കകേനാടബ

രൂപ  വചലവെസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്ന  വറയബല്കവെ  ഓവെര്  ബബഡ്ജസ്റ്റ്,  അണ്ടര്  ബബഡ്ജസ്റ്റ്

എന്നബവെയവട നബര്മ്മേനാണലാം ഒഴബവെനാക്കബയകശഷലാം പദതബവചലവെസ്റ്റ്  1943.87  കകേനാടബ

രൂപയനായബ  കേണക്കനാക്കബയബട്ടുവണ്ടനലാം   ടബ  പദതബ  ഒര  കേബകലനാമസ്പീറര്

നടപ്പെബലനാക്കനാന  15.48  കകേനാടബ  രൂപ  മനാത്രകമ  വചലവെനാകുനള്ളൂവവെനലാം

പ്രകയനാജനങ്ങളമനായബ തനാരതമദലാം വചയ്യുകമ്പനാള് പദതബ വചലവെസ്റ്റ് കുറവെനായതബനനാല്

ടബ  പദതബക്കസ്റ്റ്  മുനഗണന  നല്കേണവമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദലാം

വചലുതനവണ്ടനലാം  സഭവയ  അറബയബച.  ടബ  പദതബക്കനായബ  വമനാത്തലാം  അടങ്കേല്
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തസ്പീരമനാനബചകശഷലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെബവന്റെ  നബര്കദശനാനസരണലാം  സലാംസനാന

വെബഹബതലാം  നബശയബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  വെബശദമനായ  ചര്ചയവട  അടബസനാനത്തബല്

മനാത്രകമ ടബ കപ്രനാജകബനനാവെശദമനായ ഡബ.പബ.ആര്./ഇ.വഎ.ആര്.ആര്.,  പരബസബതബ

ആഘനാത  പഠനലാം  എന്നബവെ  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന  സനാധബക്കുകേയള്ളൂ.   നബലമ്പൂര്  -

നഞനകകേനാടസ്റ്റ്  വറയബല്കവെ പനാതയസ്റ്റ്  ബദല് മനാര്ഗ്ഗനബര്കദശലാം  സമര്പ്പെബചവവെങ്കേബലുലാം

കേര്ണനാടകേ ഗവെണ്വമന്റെബവന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബചബട്ടബവലനലാം എറണനാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,

കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ് കമഖേലകേവള ബന്ധബപ്പെബചവകേനാണ്ടുള സബര്ബന വടയബന സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്

സലാംബന്ധബച വപ്രനാകപ്പെനാസല് കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ് അലാംഗസ്പീകേരബചതനാവണങ്കേബല് അതസ്റ്റ്

പരബകശനാധബചസ്റ്റ്  സജസ്പീവെ  ചര്ചയനാക്കുവമനലാം  മലബനാര്  കമഖേലയബല്  സബര്ബര്

വറയബല്  കപ്രനാജകസ്റ്റ്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനള  വപ്രനാകപ്പെനാസല്  സര്ക്കനാരബവന്റെ

പരബഗണനയബലബവലന്നനലാം  പരനാതബ  ലഭബക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ടബക്കറസ്റ്റ്  റബസര്കവെഷനലാം  റസ്പീ

ഇലാംകബഴസ്റ്റ്വമന്റുമനായബ ബന്ധവപ്പെട്ടസ്റ്റ് എലാം.എല്.എ.മനാര് അഭബമുഖേസ്പീകേരബക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

വറയബല്കവെ അധബകൃതരവട ശദയബല്വപ്പെടുതന്നതനാവണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

മറുപടബയനായബ മനബ വെദകമനാക്കബ.  

25(*245)   അനധബകൃതമനായബ വവകേവെശലാം വെചബരബക്കുന്ന ഭൂമബ

റവെനക്യൂവലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖേരന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  കേമ്പനബകേളലാം  വെദകബകേളലാം

അനധബകൃതമനായബ  വവകേവെശലാം  വെചബരബക്കുന്ന സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ  തബരബവചടുക്കുന്നതബനസ്റ്റ്
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സമഗ്രമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടതന്നതബനള കേരടസ്റ്റ് ബബല് തയനാറനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

22.05.2017-വല ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം നബയമ വെകുപ്പെസ്റ്റ് വസഷദല് വസക്രട്ടറബയനായബരന്ന

ശസ്പീ.  പതനാകേരന  സബ.വകേ.വയ  ചുമതലവപ്പെടുത്തബയബട്ടുവണ്ടനലാം  ആനനാപ്രകദശസ്റ്റ്

ലനാന്റെസ്റ്റ്  ഗ്രനാബബലാംഗസ്റ്റ്  വപ്രനാഹബബബഷന ആകസ്റ്റ്,  ഇനദന ഇനഡബവപനഡനസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്,

കഫനാറബന  എകസ്റ്റ്കചഞസ്റ്റ്  വറഗുകലഷന  ആകസ്റ്റ്,  ലനാന്റെസ്റ്റ്  റബകഫനാലാംസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്

എന്നബവെയവടയലാം  അനധബകൃത  കേകയറങ്ങള്വക്കതബവരയള  നബയമനടപടബ

സലാംബന്ധബചസ്റ്റ്  വെബവെബധ കകേനാടതബകേളവട വെബധബനദനായങ്ങളവടയലാം അടബസനാനത്തബല്

പരബകശനാധന നടത്തബ പുതബയ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടതന്നതബനസ്റ്റ്  നബയമ വെകുപ്പെസ്റ്റ്

ചബല  നബര്കദശങ്ങള്  സമര്പ്പെബചബട്ടുവണ്ടനലാം  അനധബകൃത  ഭൂമബ  കേകയറലാം

തബരബവചടുക്കുന്നതബനസ്റ്റ് 1957-വല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നബയമത്തബവല വെദവെസകേള്

പ്രകേനാരമുള  നടപടബകേള്  സകസ്പീകേരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  നബകയനാഗബചബട്ടുള  സലാംസനാനതല

വസഷദല്  ഓഫസ്പീസറുവട  നടപടബക്രമങ്ങള്വക്കതബവര  കേമ്പനബകേള്  ഫയല്  വചയ

വെബവെബധ  റബട്ടസ്റ്റ്  ഹര്ജബകേള്  കകേനാടതബയവട  പരബഗണനയബലനായതബനനാല്  ടബ

കകേസുകേളബല്  തസ്പീരമനാനമനാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അനബമ  തസ്പീരമനാനലാം

വവകേവക്കനാള്ളുന്നതനാവണനലാം  സഭവയ  അറബയബച.  സര്ക്കനാരമനായബ  ബന്ധവപ്പെട്ട

റവെനക്യൂ  കകേസുകേള്  പരബഗണബക്കുകമ്പനാള്  അതബനസ്റ്റ്  നബകയനാഗബക്കവപ്പെട്ടബട്ടുള

ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ്  പസ്പീഡര്മനാര്  യഥനാസമയലാം  കകേനാടതബയബല്  ഹനാജരനാകേനാനനാവെശദമനായ

നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണവമന്നസ്റ്റ് അഡകകക്കറസ്റ്റ് ജനറലബകനനാടസ്റ്റ്  ആവെശദവപ്പെട്ടബട്ടുവണ്ടന്നസ്റ്റ്
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ഒര ഉപകചനാദദത്തബനത്തരമനായബ മനബ വെദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

2570 മുതല്  2946  വെവരയള  കചനാദദങ്ങളബല്  182  എണ്ണത്തബനലാം  ബന്ധവപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


