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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3322 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നില�ർ മ�ല�ിൽ �ളയഫ�ി�ൾെ���ിയ േറാ�ക�െട ���ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) 2019-20, 2020-21, 2021-22 വർഷ�ളിൽ
നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല തകർ�
ഏെത�ാം േറാ�ക�െട അ���പണികൾ�ാണ്
�ളയഫ�ി�ൾെ���ി �ക അ�വദി�െത�്
അറിയി�ാേമാ; �ക അട��� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)
സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ നി�ം
േറാഡ്  �ന��ാരണ ���ികൾ�്

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ിൽ

ഭരണാ�മതിേയാ ഫേ�ാ അ�വദി�ാറി�;
ബാധകമ�.

(ബി)
��ത േറാ�കളിൽ അ����ണികൾ
�ർ�ീകരി�വ�േട�ം പണി �േരാഗമി�്
വ��വ�െട�ം പണിയാരംഭി��തിന്
കരാറായവ�േട�ം വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ നി�ം
േറാഡ്  �ന��ാരണ ���ികൾ�്

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ിൽ

ഭരണാ�മതിേയാ ഫേ�ാ അ�വദി�ാറി�;
ബാധകമ�.

(സി) �ളയഫ�ി�ൾെ���ി ഭരണാ�മതി ന�ിയ
േറാ�പണിക�െട ബി�കൾ അ�വദി��തിന്
ര�് വർഷ�ിലധികം കാലതാമസം
േനരി��െവ� വിവരം ��യിൽ വ�ി�േ�ാ;
ജി�ാ തല�ിലാേണാ ഫ�് അ�വദി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഫ�് അ�വദി��തിെ�
നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൻ വർഷ�ളിൽ ചില േക�കൾ
��യിൽെ��ി��്; ��് സം�ാന �ര�
�തികരണ നിധി�െട മാനദ��കാരം

ഭരണാ�മതി ന�ിയി�� ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി കാലാവധി ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ�

തീയതി �തൽ ര�് വർഷമായി��. എ�ാൽ
2018-2019 വർഷം �തൽ ഭരണാ�മതി ന��
���ിക�െട ഭരണാ�മതി കാലാവധി
ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� തീയതി �തൽ ഒ�ര
വർഷമായി നിജെ���ിയി��്. ��ത
തീയതി��ിൽ ���ി �ർ�ിയാ�ി ബി�്
സമർ�ി�� �റ�് �ൻഗണനാ �മ�ിലാണ്

ബിൽ�ക അ�വദി��ത്. സർ�ാർ ഇ�രം

���ിക�െട ഫ�് േറാ�ക�െട
�ന��ാരണ�മായി ബ�െ�� ശീർഷക�ിൽ

ജി�ാ കള�ർമാർ�ാണ് അ�വദി��ത്. ഓേരാ
���ി�ം �േത�കമായി�� സർ�ാരിൽ നി�ം
�ക അ�വദി��ത്. ജി�ാ കള�ർമാർ ��ത
ശീർഷക�ിൽ ഫ�് ആവശ�െ��� �റ�്
സർ�ാരിൽ നി�ം ജി�കൾ�് ഫ�് അ�വദി�
നൽകാ��്. ജി�ാ കള�ർ ബിൽ�ക ബ�െ��
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നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ൈകമാ�ക�മാണ്
െച��ത്. ���ി �ർ�ീകരി� േശഷം
മാ�മാണ് സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�ം ജി�ാ കള�ർ ഫ�് അ�വദി��ത്.
ഭരണാ�മതി കാലാവധി അവസാനി�� �റ�്
നട�ാ�ാൻ സാധി�ാ� ���ി�െട

ഭരണാ�മതി റ�ാ�െമ�ി�ം �ര� �തികരണ
നിധി ലാ�ായി േപാ�� സാഹചര�മി�.
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��

���ിക�െട ബിൽ�ക അ�വദി��തിന്
തട�ം േനരി��ി�. എ�ാൽ �തി�ലമായ
കാലാവ�, നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട
ലഭ�ത�റവ്, മ�് ഒഴിവാ�ാനാകാ� കാരണ�ൾ
എ�ിവ നിമി�ം ���ി ആരംഭി�്

�ർ�ീകരി��തിന് തട�ം േനരിടാ��്.
അ�രം ���ികൾ ഭരണാ�മതി കാലാവധി�്
േശഷം �ർ�ീകരി�െ��േ�ാൾ ഭരണാ�മതി
കാലാവധി അവസാനി�ി�� കാരണ�ാൽ ജി�ാ
കള�ർമാർ�് േനരി�് ഫ�് അ�വദി�ാൻ
സാധി�ാെത വ�ം. അ�രം ���ികൾ�്

കാലതാമസം മാ�ാ�ി ബിൽ�ക
അ�വദി��തിനായി ജി�ാ കള�ർമാർ
സർ�ാരിേല�് െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ാ��്.
അ�രം േക�കൾ ഓേരാ�ം �േത�കമായി
പരിേശാധി�  ്ബിൽ�ക മാറി ന��തിന്
സർ�ാർ ജി�ാ കള�ർമാർ�് അ�മതി
ന�കയാണ് െച��ത്. ൈവകി �ർ�ിയാ��

���ികൾ�് മാ�മാണ് ബിൽ�ക ന��തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത്. സമയബ�ിതമായി

���ികൾ �ർ�ീകരി�� കരാ�കാർ�് ബി�്
സമർ�ി�� �ൻഗണനാ�മ�ിൽ തെ� ഫ�്
ലഭി��തി�� നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്.

(ഡി) �ളയഫ�ി�ൾെ���ി നിർ�ി� േറാ�ക�െട
ബി�കൾ മാ��തി��ാ�� കാലതാമസം
കാരണം െടൻഡ�കളിൽ കരാ�കാർ സാധാരണ
പെ���ാറി� എ�ത് ��ി�ി�േ�ാ ; ഇ��ലം
ഈ ഇന�ിൽ അ�വദി� പല ���ിക�ം

ആരംഭി�ാനാകാെത ഫ�കൾ ലാപ് സായി
േപാ��െവ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) �ൻ വർഷ�ളിൽ ചില േക�കൾ
��യിൽെ��ി��്; ��് സം�ാന �ര�
�തികരണ നിധി�െട മാനദ��കാരം

ഭരണാ�മതി ന�ിയി�� ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി കാലാവധി ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ�

തീയതി �തൽ ര�് വർഷമായി��. എ�ാൽ
2018-2019 വർഷം �തൽ ഭരണാ�മതി ന��
���ിക�െട ഭരണാ�മതി കാലാവധി
ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� തീയതി �തൽ ഒ�ര
വർഷമായി നിജെ���ിയി��്. ��ത
തീയതി��ിൽ ���ി �ർ�ിയാ�ി ബി�്
സമർ�ി�� �റ�് �ൻഗണനാ �മ�ിലാണ്

ബിൽ�ക അ�വദി��ത്. സർ�ാർ ഇ�രം

���ിക�െട ഫ�് േറാ�ക�െട
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�ന��ാരണ�മായി ബ�െ�� ശീർഷക�ിൽ

ജി�ാ കള�ർമാർ�ാണ് അ�വദി��ത്. ഓേരാ
���ി�ം �േത�കമായി�� സർ�ാരിൽ നി�ം
�ക അ�വദി��ത്. ജി�ാ കള�ർമാർ ��ത
ശീർഷക�ിൽ ഫ�് ആവശ�െ��� �റ�്
സർ�ാരിൽ നി�ം ജി�കൾ�് ഫ�് അ�വദി�
നൽകാ��്. ജി�ാ കള�ർ ബിൽ�ക ബ�െ��

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ൈകമാ�ക�മാണ്
െച��ത്. ���ി �ർ�ീകരി� േശഷം
മാ�മാണ് സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�ം ജി�ാ കള�ർ ഫ�് അ�വദി��ത്.
ഭരണാ�മതി കാലാവധി അവസാനി�� �റ�്
നട�ാ�ാൻ സാധി�ാ� ���ി�െട

ഭരണാ�മതി റ�ാ�െമ�ി�ം �ര� �തികരണ
നിധി ലാ�ായി േപാ�� സാഹചര�മി�.
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��

���ിക�െട ബിൽ�ക അ�വദി��തിന്
തട�ം േനരി��ി�. എ�ാൽ �തി�ലമായ
കാലാവ�, നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട
ലഭ�ത�റവ്, മ�് ഒഴിവാ�ാനാകാ� കാരണ�ൾ
എ�ിവ നിമി�ം ���ി ആരംഭി�്

�ർ�ീകരി��തിന് തട�ം േനരിടാ��്.
അ�രം ���ികൾ ഭരണാ�മതി കാലാവധി�്
േശഷം �ർ�ീകരി�െ��േ�ാൾ ഭരണാ�മതി
കാലാവധി അവസാനി�ി�� കാരണ�ാൽ ജി�ാ
കള�ർമാർ�് േനരി�് ഫ�് അ�വദി�ാൻ
സാധി�ാെത വ�ം. അ�രം ���ികൾ�്

കാലതാമസം മാ�ാ�ി ബിൽ�ക
അ�വദി��തിനായി ജി�ാ കള�ർമാർ
സർ�ാരിേല�് െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ാ��്.
അ�രം േക�കൾ ഓേരാ�ം �േത�കമായി
പരിേശാധി�  ്ബിൽ�ക മാറി ന��തിന്
സർ�ാർ ജി�ാ കള�ർമാർ�് അ�മതി
ന�കയാണ് െച��ത്. ൈവകി �ർ�ിയാ��

���ികൾ�് മാ�മാണ് ബിൽ�ക ന��തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത്. സമയബ�ിതമായി

���ികൾ �ർ�ീകരി�� കരാ�കാർ�് ബി�്
സമർ�ി�� �ൻഗണനാ�മ�ിൽ തെ� ഫ�്
ലഭി��തി�� നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്.

(ഇ) �ളയഫ�ി�ൾെ���ി അ�വദി��
േറാ�ക�െട ബി�കൾ സമയബ�ിതമായി

െകാ�� തീർ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) �ൻ വർഷ�ളിൽ ചില േക�കൾ
��യിൽെ��ി��്; ��് സം�ാന �ര�
�തികരണ നിധി�െട മാനദ��കാരം

ഭരണാ�മതി ന�ിയി�� ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി കാലാവധി ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ�

തീയതി �തൽ ര�് വർഷമായി��. എ�ാൽ
2018-2019 വർഷം �തൽ ഭരണാ�മതി ന��
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���ിക�െട ഭരണാ�മതി കാലാവധി
ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� തീയതി �തൽ ഒ�ര
വർഷമായി നിജെ���ിയി��്. ��ത
തീയതി��ിൽ ���ി �ർ�ിയാ�ി ബി�്
സമർ�ി�� �റ�് �ൻഗണനാ �മ�ിലാണ്

ബിൽ�ക അ�വദി��ത്. സർ�ാർ ഇ�രം

���ിക�െട ഫ�് േറാ�ക�െട
�ന��ാരണ�മായി ബ�െ�� ശീർഷക�ിൽ

ജി�ാ കള�ർമാർ�ാണ് അ�വദി��ത്. ഓേരാ
���ി�ം �േത�കമായി�� സർ�ാരിൽ നി�ം
�ക അ�വദി��ത്. ജി�ാ കള�ർമാർ ��ത
ശീർഷക�ിൽ ഫ�് ആവശ�െ��� �റ�്
സർ�ാരിൽ നി�ം ജി�കൾ�് ഫ�് അ�വദി�
നൽകാ��്. ജി�ാ കള�ർ ബിൽ�ക ബ�െ��

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ൈകമാ�ക�മാണ്
െച��ത്. ���ി �ർ�ീകരി� േശഷം
മാ�മാണ് സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�ം ജി�ാ കള�ർ ഫ�് അ�വദി��ത്.
ഭരണാ�മതി കാലാവധി അവസാനി�� �റ�്
നട�ാ�ാൻ സാധി�ാ� ���ി�െട

ഭരണാ�മതി റ�ാ�െമ�ി�ം �ര� �തികരണ
നിധി ലാ�ായി േപാ�� സാഹചര�മി�.
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��

���ിക�െട ബിൽ�ക അ�വദി��തിന്
തട�ം േനരി��ി�. എ�ാൽ �തി�ലമായ
കാലാവ�, നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട
ലഭ�ത�റവ്, മ�് ഒഴിവാ�ാനാകാ� കാരണ�ൾ
എ�ിവ നിമി�ം ���ി ആരംഭി�്

�ർ�ീകരി��തിന് തട�ം േനരിടാ��്.
അ�രം ���ികൾ ഭരണാ�മതി കാലാവധി�്
േശഷം �ർ�ീകരി�െ��േ�ാൾ ഭരണാ�മതി
കാലാവധി അവസാനി�ി�� കാരണ�ാൽ ജി�ാ
കള�ർമാർ�് േനരി�് ഫ�് അ�വദി�ാൻ
സാധി�ാെത വ�ം. അ�രം ���ികൾ�്

കാലതാമസം മാ�ാ�ി ബിൽ�ക
അ�വദി��തിനായി ജി�ാ കള�ർമാർ
സർ�ാരിേല�് െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ാ��്.
അ�രം േക�കൾ ഓേരാ�ം �േത�കമായി
പരിേശാധി�  ്ബിൽ�ക മാറി ന��തിന്
സർ�ാർ ജി�ാ കള�ർമാർ�് അ�മതി
ന�കയാണ് െച��ത്. ൈവകി �ർ�ിയാ��

���ികൾ�് മാ�മാണ് ബിൽ�ക ന��തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത്. സമയബ�ിതമായി

���ികൾ �ർ�ീകരി�� കരാ�കാർ�് ബി�്
സമർ�ി�� �ൻഗണനാ�മ�ിൽ തെ� ഫ�്
ലഭി��തി�� നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്.
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