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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5590 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്
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മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� വിേക�ീ�താ��ണ
�വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തി�ം
കാലികമായി നവീകരി��തി�ം ആവശ�മായ
നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എ) അധികാര വിേക�ീകരണ ക�ി�ി�െട (െസൻ
ക�ി�ി) ശിപാർശക�െട അടി�ാന�ിൽ

പാസാ�ിയ േഭദഗതി നിയമ�ൾ ജന��െട
സ�ർ� പ�ാളി��� �ാേദശിക
ആ��ണ�ിന്  നിയമപരമായ ച��ട്  
ഒ��ിയി��് . അതിനാൽ �േത�ക നിയമ
നിർ�ാണം ഇേ�ാൾ ഉേ�ശി��ി�. എ�ാൽ
പ�തി ആ��ണ ച��ൾ (Plan Rules)
�പീകരി��തിന്  ഉേ�ശി���്. �ടാെത
വിേക�ീ�താ��ണ �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ��തി�ം കാലികമായി
നവീകരി��തി�ം സം�ാന ആ��ണ
േബാർഡിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ഓേരാ പ�വ�ര

പ�തിയി�ം വർ�ിങ്   ��കൾ �പീകരി�ക�ം
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി� കീഴിൽ േ��്
റിേസാ�് ��് �പീകരി�ക�ം അവ�െട
റിേ�ാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ പ�തി
മാർ�േരഖകളിൽ ആവശ�മായ മാ��ൾ
നിർേ�ശി�ക�ം െച�ാ��്.

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജി�ാ ആ��ണ സമിതികൾ
നട�� �വർ�ന�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണഘടനാ �ാപനമായ ജി�ാ ആ��ണ
സമിതിക�െട �വർ�നം സർ�ാർ
കാലാകാല�ളിൽ വിലയി��ാ��് . ജി�ാ
ആ��ണ സമിതികെള ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി 2006-ൽ ജി�ാ �ാനിംഗ്  ഓഫീസ്  , ജി�ാ
ടൗൺ �ാനിംഗ്  ഓഫീസ്  , സാ��ിക �ിതി

വിവര�ണ�്  വ��്  െഡപ��ി ഡയറ��െട
ഓഫീസ്   എ�ീ ��്  ഓഫീ�കൾ
ഉൾെ���ിെ�ാ�്  െട�ി�ൽ െസ�േ�റിയ�് 
�പീകരി�. ജി�ാ ആ��ണ സമിതികൾ�് 
ആവശ�മായ പി�ണാ സംവിധാനം
ഏർെ����തിെ� ഭാഗമായി 2019 ൽ ജി�ാ
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റിേസാ�്  െസ��കൾ�ം �പം നൽകിയി��് .
വിേക�ീ�താ��ണെ� ബലെ����തിന് 
ജി�ാ ആ��ണ സമിതികെള ��തൽ
ശ�ിെ����തി�ം സാേ�തിക സഹായം
നൽ��തി��� നടപടികൾ പതിനാലാം
പ�വൽസര പ�തിയി�ം �ട��താണ് .
ഇതിനായി �പീകരി�ി�� വർ�ിങ്   ��കൾ
ജി�ാ ആ��ണ സമിതികെള ശ�ിെ���ാൻ

ആവശ�മായ നടപടികൾ ചർ� െച�ി��് .

(സി)

വ��ിെ� കാര��മതേയാെട��
�വർ�ന�ൾ ശ�ിെ���കെയ� ല��ം
ൈകവരി��തിന് എെ��ാം ഗേവഷണ
പരിപാടികൾ�ാണ് �പം നൽകിയിരി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� 25 വർഷെ� ജനകീയാ��ണ�ിെ�

അ�ഭവ സ��ിെന അടി�ാനമാ�ി

പതിനാലാം പ�വൽസര പ�തി �വർ�നം

�പെ���ാൻ ഉേ�ശി���്. പതിനാലാം
പ�വൽസര പ�തി �പീകരണ�ിെ�

ഭാഗമായി വിേക�ീ�താ��ണ�മായി ബ�െ��് 
"വിേക�ീ�ത ആ��ണ ��ിയ, തേ�ശ ഭരണ
�ാപന��െട വികസന രംഗെ�
ഇടെപട�കൾ, തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട

േസവന��െട വിതരണം, തേ�ശ ഭരണ
�ാപന��ം കാർഷിക വികസന�ം, ഭവനേമഖല,
നഗരാ��ണം" എ�ീ വിഷയ�ളിൽ 6 വർ�ിങ്  
��കൾ സം�ാന ആ��ണ േബാർഡ്  
�പീകരി�ി��് . �ാേദശിക ആ��ണ�ം
�ാേദശിക ഭരണ നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��

കാര��ൾ പഠി�  ് നിർേ�ശ�ൾ
സമർ�ി��തിനാണ് ഇവ �പീകരി�ി��ത്.
��ത േമഖലകളിൽ �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട
�വർ�നം ശാ�ീകരി��തി��

പരിേ����ം നിർേ�ശ��ം ത�ാറായി വ��.
വിേക�ീ�താ��ണ ��ിയയിൽ സവിേശഷ
�� േവ� വിഷയ�ൾ ��തൽ ആഴ�ിൽ

പഠി��തിന്  സം�ാന �ാനിംഗ്  േബാർഡ്  
പരിപാടികൾ ത�ാറാ�ി വ���്. �ൻ
വർഷ�ളിെല അ�ഭവ�ൾ വിലയി��ി

അതിെ� അടി�ാന�ിൽ േന��ൾ ��തൽ
ബലെ���ി�ം േപാരാ�കൾ പരിഹരി�ം �േ�ാ�
േപാ�ക എ� സമീപനമായിരി�ം പതിനാലാം
പ�വൽസര പ�തിയിൽ സ�ീകരി�ക.

(ഡി) നഗരാ��ണം, നഗരാധിവാസം,
ൈപ�കസംര�ണം, ഗതാഗത സംവിധാനം
എ�ിവ സംബ�ി�  ്പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി) നിലവിൽ പതിനാലാം പ�തി�െട ഭാഗമായി
സം�ാന ആ��ണ േബാർഡ്  , 'നഗരാ��ണം'
എ� വിഷയ�ിൽ �പീകരി�ി�� വർ�ിങ്  
��് , നഗരാ��ണം, നഗരാധിവാസം, ൈപ�ക
സംര�ണം, ഗതാഗത സംവിധാനം �ട�ിയ
വിഷയ�ൾ ചർ� െച�ക�ം നിലവിെല
അവ�കൾ വിലയി��ക�ം െച���് .
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ആയത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�കൾ ത�ാറായി
വ��. സം�ാനെ� 93 നഗരസഭ
�േദശ��െട�ം ആ��ിത വികസന�ിനായി,
േകരള നഗര �ാമാ��ണ ആ�ിെ� വ�വ�കൾ

�കാരം 'മാ�ർ�ാ�ക�ം വിശദ നഗരാ��ണ
പ�തിക�ം ത�ാറാ�ൽ' എ� �ാൻ പ�തി�െട
കീഴിൽ മാ�ർ�ാ�കൾ ത�ാറാ�ി വരികയാണ്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി സാ��ിക അടി�ാനം,
�ഷി, വ�ാപാരം, വാണിജ�ം, ഭവന നിർ�ാണം,
ഗതാഗതം, വിദ�ാഭ�ാസം, ൈപ�ക സംര�ണം,
��തി �ര� സാ��ത �േദശ�ൾ,
ജനസംഖ�ാപ�ഥനം, പരി�ിതി, വിേനാദ
സ�ാരം �ട�ിയ വിവിധ േമഖലകളിൽ പഠനം
നട�ി, അതിെ� അടി�ാന�ിൽ ഏകേദശം
ഇ�പത് വർഷ�ാലയളവിേല�� ദീർഘ കാല
വീ�ണേ�ാ� �ടിയ വികസന സ�ൽ��ം
നയ��ം �പീകരി��തിെന ആ�ദമാ�ി
�വിനിേയാഗം, മ� േമഖലാ വികസന നിർേ�ശ�ൾ,
േമഖലാ നിയ�ണ�ൾ എ�ിവ ത�ാറാ��.
േകരള�ിെല ൈപ�ക �ാധാന��� �േദശ�ൾ
കെ��ി അവ�െട ൈപ�ക �ല��ൾ
നിലനിർ�ിെ�ാ�് ആ�േദശെ�
�വികസന�ൾ, നിർ�ാണ�ൾ എ�ിവ
സംബ�ി�  ്ആവശ�മായ നിർേദശ�ൾ
നൽ��തി�ം ൈപ�ക �ാധാന���
നിർമിതിക�ം �േദശ��ം സംര�ി��തി�ം
ല��മി�് Art and Heritage ക�ീഷൻ
�പീകരി�ി��്. �ടാെത, കിലയിൽ അർബൻ
െചയർ �ാപി� ,് നഗരവൽ�രണ
സംബ�ിയായ ��തൽ പഠന, ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ ആ��ണം െച�്
നട�ാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


