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കരഡോറകഡോരനക്ക്   കരശന  നമിരഡദ്ദേശ എ  നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.  ടചവന്നയമിലുള

സ്ഥഡോപനമഡോണക്ക്  കരഡോര  എടുതമിരമിക്കുന്നതക്ക്.  മഴ  മഡോറമിയഡോലുടെന ഈ ഡറഡോഡമിടന്റെ

ടെഡോറമിഎഗക്ക് ഉള്ടപ്പെടടെയള പണമികള് പൂരതമിയഡോക്കുഎ. 2016  ഡമിസ ബര 31-നക എ

പ്രവൃതമികള് പൂരതമിയഡോകഡോനഡോണക്ക് ഇഡപ്പെഡോള് ലക്ഷശ്യമമിടമിരമിക്കുന്നതക്ക്.

ഫണക്ക് അനുവദേമികല്

ശശ  .    വമി  .    റ്റമി  .    ബല്റഡോഎ :  സര,  എടന്റെ നമിഡയഡോജകമണ്ഡലതമിടല   പല

പ്രധഡോനടപ്പെട  ഡറഡോഡുകളഎ  തശരത്തുഎ  ഗതഡോഗതഡയഡോഗശ്യമലഡോതഡോയമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.

അതരതമിലുള പ്രധഡോനടപ്പെട ഡറഡോഡമിനക്ക്  ഇടെകഡോല ബഡ്ജറ്റമില് ഒരു പദ്ധതമി

പ്രഖശ്യഡോപമിചമിരുന.  കുറ്റമിപറഎ  എഞമിനശയ റമിഎഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്  മുതല്  എടന്റെ

മണ്ഡലതമിടല കുമ്പമിടെമി,  തൃതഡോല,  വമി.ടക.  കടെവക്ക്,  പടഡോമ്പമി വഴമി പടഡോമ്പമിയമില്

പുതമിയ  പഡോലമടെകഎ  ടഷഡോരണ്ണൂരമിഡലയ്ക്കുള  ഡറഡോഡമിടന്റെ  ടപ്രഡോഡപ്പെഡോസല്

ഉണഡോയമിരുന.  പ്രസ്തുത  ഡറഡോഡമിനക്ക്  ഡവണമി  ഡമി.പമി.ആര.  അടെകമുള

പ്രവൃതമികള് തയഡോറഡോയമി ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ മുന്നമിലുണക്ക്. ബഹുമഡോനടപ്പെട ധനകഡോരശ്യ

വകുപമനമിയ ടടെയഎകൂടെമി  ശദ്ധ  ഈ  വമിഷയതമിലുണഡോകണ എ.   പുതുകമിയ

ബഡ്ജറ്റമില്  2800  ഡകഡോടെമി  രൂപയടടെ  137  ഡറഡോഡുകള്  പ്രഖശ്യഡോപമികടപ്പെടമിട്ടുഎ
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എടന്റെ  മണ്ഡലതമിടല   ഒരു  ഡറഡോഡു ഡപഡോലുഎ  അതമില്  ഉള്ടപ്പെട്ടുകഡോണുന്നമില.

കഴമിഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റമിടല  ഡറഡോഡുകളഎ  പദ്ധതമികളളഎ  മഡോറ്റുന്നമിടലന്നക്ക്  ധനകഡോരശ്യ

വകുപമനമി  പറഞ്ഞതുടകഡോണക്ക്   ആവരതമികടപ്പെടുടമന്നക്ക്  ഞഡോന

പ്രതശക്ഷമിക്കുകയഡോണക്ക്.  കുറ്റമിപറ എ,  കുമ്പമിടെമി,  തൃതഡോല,  പടഡോമ്പമി,  പടഡോമ്പമിയമില്

പുതമിയ പഡോല എ ഉള്ടപ്പെടടെ ടഷഡോരണ്ണൂരമിഡലയ്ക്കുള ഡറഡോഡഡോണമിതക്ക്.   ശശ.  ടക.  ടെമി.

ജലശല്,  ശശ. മുഹമദേക്ക് മുഹഡോസമിന,  ശശ. പമി. ടക. ശശമി എന്നശ  എഎ.എല്.എ.

മഡോരുടടെയഎ  എടന്റെയഎ   ഉള്ടപ്പെടടെ  4  മണ്ഡലങ്ങളെമില്ക്കൂടെമി  കടെനഡപഡോകുന്ന

പ്രധഡോനടപ്പെട  ഇന്റെര  ഡമിസ്ട്രേമിക്റ്റക്ക്  ഡറഡോഡഡോണമിതക്ക്.   കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ

കഡോലതക്ക് ജമിലഡോ ഫഡോഗ്ഷമിപക്ക് പദ്ധതമിയമില് ഉള്ടപ്പെടുതമി പഡോലകഡോടെക്ക്  ജമിലയമില്

ഏടറ്റടുതമിരുന്നതഡോണക്ക്.  അതമിടന്റെ പ്രവരതനങ്ങളഎ  പ      ഠനങ്ങളഎ ഡമി.പമി.ആര.

തയഡോറഡോക്കുന്ന  ഡജഡോലമിയടമലഡോഎ  പൂരതമിയഡോയ  സ്ഥമിതമികക്ക്  ഈ  ബഡ്ജറ്റമില്

ഉള്ടപ്പെടുതമി ഫണക്ക് അനുവദേമികണടമന്നഡോണക്ക് എനമികക്ക് അഭശ്യരതമികഡോനുളതക്ക്.

മഡോന്ദശ്യവമിരുദ്ധ  പഡോഡകജമില്  നമിന്നക്ക്  നശകമിവയഡോടത,   ബഡ്ജറ്റമില്   തുക

വകയമിരുത്തുന്ന  പ്രവൃതമിയഡോയമി  മഡോറ്റമി  ഈ  വരഷഎതടന്ന  ഏടറ്റടുകണടമന്നക്ക്

അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.  അതുഡപഡോടല,  ചഡോലമിഡശ്ശേരമി-ടപരമിഡങ്ങഡോടെക്ക്-കറകപുത്തൂര

ഡറഡോഡക്ക്, കറകപുത്തൂര-അകമികഡോവക്ക് ഡറഡോഡക്ക്, കൂട്ടുപഡോത-തമിരുമുറ്റഡകഡോടെക്ക് ഡറഡോഡമിടന്റെ
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രണഡോഎഭഡോഗമടെകമുള  പ്രധഡോനടപ്പെട  ഡറഡോഡുകളടടെ  ഡമി.പമി.ആര.  സഹമിതഎ

വകുപ്പെമിടന്റെ മുന്നമിലുളതഡോണക്ക്.   ഈ ബഡ്ജറ്റമിലൂടടെ  അതമിനക്ക്  മതമിയഡോയ  തുക

അനുവദേമികഡോന തയഡോറഡോകണടമന്നക്ക് അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.  കൂടെഡോടത വഡടഡോളെമി-

ചഡോതന്നൂര  അടെകമുള  പല  ഡറഡോഡുകളഎ

ഗതഡോഗതഡയഡോഗശ്യമലഡോതഡോയമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  അവമിടടെ   ടമയമിന്റെനനസക്ക്

ടചയ്യുന്നതമിനക്ക് അടെമിയനര നടെപടെമി സശ്വശകരമികണടമന്നക്ക് അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.

ബഹുമഡോനടപ്പെട  ടപഡോതുമഡോരഡോമതക്ക്  വകുപമനമിയഎ  ധനകഡോരശ്യ  വകുപമനമിയളഎ

ഈ വമിഷയതമില് ഉചമിതമഡോയ  തശരുമഡോനടമടുകണടമന്നക്ക് അഭശ്യരതമിക്കുന. 

ടപഡോതുമരഡോമത്തുഎ രജമിഡസ്ട്രേഷനുഎ വകുപമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    സുധഡോകരന) : 2015-

16-ടല  സഡോമ്പതമിക  ബഡ്ജറ്റമില്  14  ജമിലകളെമിലുഎ  ഓഡരഡോ  അടെമിസ്ഥഡോന  സഇൗകരശ്യ

പദ്ധതമികള്  നടെപ്പെമിലഡോക്കുടമന്നക്ക്  പ്രഖശ്യഡോപമിചമിരുന.   അതമിടന്റെ  അടെമിസ്ഥഡോനതമില്

ജമിലഡോതല  'പതഡോകനഇൗക അടെമിസ്ഥഡോന സഇൗകരശ്യ പദ്ധതമി'  പ്രഖശ്യഡോപമിക്കുകയഎ ടചയ.

ഇതുപ്രകഡോരഎ  10-6-2015-ല് 21  പ്രവൃതമികള്കക്ക് 3771.47  ഡകഡോടെമി രൂപ തതശ്വതമില്

അഎഗശകഡോരഎ  നല്കമി.  ഇതമില്  കുറ്റമിപറഎ  എഞമിനശയറമി ഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്,  കുമ്പമിടെമി,

തൃതഡോല, വമി.ടക. കടെവക്ക്, പടഡോമ്പമി, ടചങ്ങന്നഡോനഡോഎകുന്നക്ക്, ടഷഡോരണ്ണൂര ഡറഡോഡക്ക്, പടഡോമ്പമി
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പഡോല എ ഉള്ടപ്പെടടെയള നവശകരണ പ്രവൃതമികള് ഉള്ടപ്പെടമിട്ടുണക്ക്. അതമിനക്ക് 120 ഡകഡോടെമി

രൂപ  വകയമിരുതമിയമിട്ടുണക്ക്.  പഡോലകഡോടെക്ക് ജമിലയമിടല തൃതഡോല, ടഷഡോരണ്ണൂര, പടഡോമ്പമി

എന്നശ  നമിഡയഡോജകമണ്ഡലങ്ങളെമില്  കൂടെമിയഡോണക്ക്   ഡറഡോഡക്ക്  കടെനഡപഡോകുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ

ഉതരവപ്രകഡോരഎ  പ്രവൃതമിയടടെ  ഡമി.പമി.ആര.  തയറഡോകമി  ഡകരളെ  ഡറഡോഡക്ക്  ഫണക്ക്

ഡബഡോരഡുവഴമി സമരപ്പെമികഡോന ആവശശ്യടപ്പെടമിട്ടുണക്ക്.  അതമിനപ്രകഡോര എ  40  കമിഡലഡോമശറ്റര

നശളെഎ  വരുന്ന  പ്രസളത  ഡറഡോഡമിടന്റെ  ഒന്നഡോഎഘട  പ്രവൃതമിയഡോയമി,  കുറ്റമിപറഎ

എഞമിനശയറമിഎഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്  ജഎഗ്ഷന  മുതല്  പടഡോമ്പമിവടര  21.6  കമിഡലഡോമശറ്റര

വദേരഘശ്യമുള പ്രവൃതമികക്ക്  87  ഡകഡോടെമി  രൂപയടടെ ഡമി.പമി.ആര.  തയഡോറഡോകമി  22-1-

2016-നക്ക്  ഡകരളെ ഡറഡോഡക്ക് ഫണക്ക് ഡബഡോരഡമിനക്ക്  സമരപ്പെമിച്ചു.  ഈ പ്രവൃതമിയടടെ  19.3

കമിഡലഡോമശറ്റര (തൃകണ്ണഡോപുരഎ മുതല് പടഡോമ്പമി വടര) തൃതഡോല എ .എല്.എ. ശശ.  വമി.

റ്റമി.  ബല്റഡോമമിടന്റെ  മണ്ഡലതമിലഡോണക്ക്  ഉള്ടപ്പെടുന്നതക്ക്.  ടചങ്ങനഡോഎകുനമുതല്

ടഷഡോരണ്ണൂരവടരയള  ദൂര ടത  സ്ഥലടമടുപ്പെക്ക്  ഉള്ടപ്പെടടെയള  പ്രവൃതമികള്

രണഡോഎഘടതമില്  ഉള്ടപ്പെടുതഡോനഡോണക്ക്  ഉഡദ്ദേശമിക്കുന്നതക്ക്.   21  എണ്ണതമില്  10

പ്രവൃതമികളടടെ ഭരണഡോനുമതമിയഡോണക്ക്        20-2-2016-ല് പ്രഡതശ്യക അനുമതമിയമില്

ലഭമിചതക്ക്.  എന്നഡോല്  കുറ്റമിപറഎ  എഞമിനശയറമി ഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്  -  ടഷഡോരണ്ണൂര  ഡറഡോഡക്ക്,

പടഡോമ്പമി പഡോല എ ഉള്ടപ്പെടടെയള പ്രവൃതമികള്കക്ക് ഭരണഡോനുമതമി നല്കമിയമിടമില.  ഈ
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പ്രവൃതമി രണഡോഎഘടമഡോയമി നടെപ്പെമിലഡോക്കുന്നതഡോടണന്നക്ക് പ്രസളത സരകഡോര ഉതരവമില്

പറഞ്ഞമിട്ടുണക്ക്.  അതമിനഡോല് പ്രസ്തുത പ്രവൃതമിയടടെ ഡമി.പമി.ആര.  പ്രകഡോര എ  87  ഡകഡോടെമി

രൂപയടടെ  ഭരണഡോനുമതമി  ലഭശ്യമഡോകമിയഡോല്  മഡോതഡമ  ഈ  പ്രവൃതമി  ഏടറ്റടുതക്ക്

നടെപ്പെമിലഡോകഡോന  കഴമിയകയള്ളു.  കൂടെഡോടത  ധനസമഡോഹരണതമിനഡോയമി  ഡറഡോഡക്ക്  ഫണക്ക്

ഡബഡോരഡമിടന  ഏല്പ്പെമിചമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  30-1-2015-ടല  ഉതരവപ്രകഡോരഎ

സഎസ്ഥഡോനതക്ക്  വമില്കടപ്പെടുന്ന ഡശസല്,  ടപഡടഡോള് മുതലഡോയവയക്ക്  ചുമതമിയ ഒരു

രൂപയടടെ  അധമിക  വമില്പന  നമികുതമിയടടെ  50  ശതമഡോനഎ  തുകയഡോണക്ക്  ഫഡോഗ്ഷമിപക്ക്

പദ്ധതമി  നടെപ്പെഡോക്കുന്നതമിനക്ക്  ഡകരളെ  ഡറഡോഡക്ക്  ഫണക്ക്  ഡബഡോരഡമിനക്ക്  ലഭശ്യമഡോകഡോന

ഉതരവഡോയമിട്ടുളതക്ക്.  എന്നഡോല്   പദ്ധതമി  നടെപ്പെമിലഡോക്കുന്നതമിനക്ക്    ഈയമിനതമില്

തുകടയഡോനഎ  ഇതുവടര  ലഭശ്യമഡോയമിടമില.   അതമിനഡോല്  ഇകഡോരശ്യങ്ങള്  പരമിഗണമിചക്ക്

ഭരണഡോനുമതമി നല്കുന്ന കഡോരശ്യഎ വശണ്ടുഎ ഗഇൗരവമഡോയമി പരമിഡശഡോധമിക്കുന്നതഡോണക്ക്. 

ടവളടകടക്ക്

ശശ  .    ടക  .    രഡോജന:   സര,  ഡദേശശയ  പഡോത  എന.എചക്ക്  47  അതമിടന്റെ

നമിരമഡോണ  പ്രവരതനങ്ങള്കമിടെയമില്  രണഡോഎഘടഎ  എന്ന  നമിലയമില്

മണ്ണൂതമി മുതല് വടെകഡോഡഞരമി  വടരയള ഡമഖലകളെമില് ഇഡപ്പെഡോള് പണമി
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