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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-4

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   7,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

11 (*91)&(110) സ്കൂള് വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തന് ഏകേസ്പീകൃത ഭരണസലാംവബധനാനലാം

 വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,   സ്കൂള്  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തന്  ഡയറക്ടകററന്  ഓഫന്  പബബകേന്

ഇന്സ്ട്രക്ഷന്,  ഹയര്  നസക്കണ്ടറബ  ഡയറക്ടകററന്,  നവനാകക്കഷണല്  ഹയര്

നസക്കണ്ടറബ  ഡയറക്ടകററന്  എനബവ  ഏകകേനാപബപ്പെബചന്  ഒരു  നപനാതുഭരണ

സലാംവബധനാനലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുനനണ്ടനലാം  ഒനന്  മുതല്

പനണ്ടന്  വനരയുളള  കനാസ്സുകേനള  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട
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ആശങ്കകേള്  ചര്ചയന്  വബകധയമനാക്കുനമനലാം   ഗുണകമന്മയുള്ള  വബദദനാഭദനാസലാം

കുട്ടബകേളുനട  അവകേനാശലാം  എന  കേനാഴ്ചപ്പെനാടബലൂനട  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെന്  നടത്തബയ

ബഹുമുഖ  പവര്ത്തനങ്ങളുനട  ഫലമനായബ  കേഴബഞ്ഞ  അക്കനാദമബകേ  വര്ഷലാം  1.5

ലക്ഷകത്തനാളലാം  കുട്ടബകേള്  അധബകേമനായബ  നപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല്

എത്തബകചര്നനവനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  ഇഇൗ  വര്ഷവലാം  ഇഇൗ  പവണത

തുടരുനമനനാണന്  പതസ്പീക്ഷബക്കുനതന്.  പസ്പീനനപമറബ-നപനാതുവബദദനാഭദനാസ

രലാംഗങ്ങളബല്  നടപ്പെബല്  വരുത്തനാനുകദ്ദേശബക്കുന  പരബഷനാരങ്ങളുനട  വബവബധ

വശങ്ങള് പഠബചന് നബര്കദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കനാന് നബകയനാഗബചബട്ടുളള കേമ്മേബറബയുനട

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭദമനാകുന മുറയന് തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  കകേരളത്തബനന്റെ

അക്കനാദമബകേ നബലവനാരനത്ത അനനാരനാഷ്ട്ര നബലവനാരത്തബകലയന് എത്തബക്കനാനനാണന്

ശമബക്കുനനതനന് ഉപകചനാദദത്തബനന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

12 (*92) കതനാട്ടണ്ടബ ദഇൗര്ലഭദലാം പരബഹരബക്കനാന് നടപടബ

മതദബന്ധനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണ്ടബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

പവര്ത്തനരഹബതമനായബരുന  കേനാനപ്പെകബനന്റെയുലാം  കേനാഷഷ്യൂ  കകേനാര്പ്പെകറഷനന്റെയുലാം

ഫനാക്ടറബകേള്  തുറനന്  പവര്ത്തബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അവയുനട
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പവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ കതനാട്ടണ്ടബ  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  നചയബട്ടുനണ്ടനന്  സഭനയ  അറബയബച.  കതനാട്ടണ്ടബയുനട

ആഭദനകരനാലനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  വനലാം,  കൃഷബ,  റവനഷ്യൂ  തുടങ്ങബയ

വകുപ്പുകേളുനട  കേസ്പീഴബലുള്ള  സ്ഥലങ്ങളബലുലാം  സസകേനാരദ  ഭൂമബകേളബലുലാം  എകസ്റ്റേറന്

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  വദനാപകേമനായ  കതനാതബല്  കേശുമനാവന്  കൃഷബ  നചയ്യുനതബനന്

സസകേനാരദ  പനാന്റെര്മനാര്ക്കന്  അനുമതബ  നല്കുനതബനുളള  നടപടബയുലാം

സസസ്പീകേരബചവരുനണ്ടന്.  കതനാട്ടണ്ടബ  ഇറക്കുമതബ  നചയ്യുനതബനുള്ള  പനാരലാംഭ

നടപടബകേള് കകേരള കേനാഷഷ്യൂ കബനാര്ഡന് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്. കൂടനാനത  ഇ-നടണ്ടര് വഴബ

ഇറക്കുമതബ നചയ്യുന കതനാട്ടണ്ടബ സസകേനാരദ വദവസനായബകേള്ക്കുകൂടബ നദനായവബലയന്

നകേനാടുക്കനാനുലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുനണ്ടന്.   സര്ക്കനാര്  കതനാട്ടങ്ങളബലുലാം  സ്ഥനാപനങ്ങളബലുലാം

ലഭദമനായ കതനാട്ടണ്ടബ കേനാഷഷ്യൂ കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം കേനാനപ്പെകബനുലാം  ലഭബക്കുനനണ്ടനന്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതുമനാണന്.  സര്ക്കനാര്  കതനാട്ടണ്ടബ  സലാംഭരബക്കുനതബലൂനട  കേശുമനാവന്

കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഉയര്ന  വബല  ലഭബക്കുനനണ്ടനലാം  കേനാനപ്പെകബലുലാം  കേശുവണ്ടബ

കകേനാര്പ്പെകറഷനബലുമനായബ 2015 നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന് കജനാലബ നല്കേബയബട്ടുനണ്ടനലാം

മനബ  അറബയബച.   ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  സസകേനാരദ  വദവസനായ  സ്ഥനാപനങ്ങള്

തുറനപവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനനവനലാം  കേശുവണ്ടബ
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കമഖലയബനല നതനാഴബലനാളബകേനളയുലാം ഫനാക്ടറബ ഉടമകേനളയുലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന്

ബന്ധനപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസ്ഥനര  ഉള്നക്കനാളളബചനകേനാണ്ടന്  മുഖദമനബയുനട

കനതൃതസത്തബല് ചര്ച നടത്തുനതനാനണനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ

മനബ അറബയബച.

13 (*93) രജബകസ്ട്രഷന് വകുപ്പെബനന്റെ നവസ്പീകേരണലാം

 നപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, രജബകസ്ട്രഷന് വകുപ്പെബനന ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ബനാധദതനാ  സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്  ഡഇൗണ്കലനാഡന്  നചയ്യുനതബനുള്ള

സഇൗകേരദലാം ഉള്നപ്പെനട വബവബധ കസവനങ്ങള് ഓണ്നനലന് സലാംവബധനാനത്തബകലയന്

മനാറബയബട്ടുനണ്ടനലാം  8  സബന്  രജബസ്ട്രനാര്  ഓഫസ്പീസുകേളബല്  റബക്കനാര്ഡന്  മുറബകേളുനട

ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേനാലാംപനാകക്ടഴന്  സ്ഥനാപബചബട്ടുനണ്ടനലാം

സഭനയ  അറബയബച.  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയന്  മുകേളബല്  മുദ്രപ്പെതലാം  ആവശദമുള്ള

ആധനാരങ്ങളുനട  രജബകസ്ട്രഷനന്  ഇ-സ്റ്റേനാമബലാംഗന്  ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതന്  കൂടനാനത

ആധനാര  രജബകസ്ട്രഷനന്  2017  നഫബ്രുവരബ  മുതല്  ഇ-കപനമന്റെന്  സലാംവബധനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  രജബകസ്ട്രഷന്  മുടങ്ങബകപ്പെനാകുന  സന്ദര്ഭങ്ങളബല്

ഇ-കപനമന്റെനായബ  അടച  ഫസ്പീസന്   ഉടനടബ  തബരബചകേബട്ടുനതബനുള്ള   നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.  ആധനാരങ്ങളുനട  പകേര്പ്പുകേള്  ഡബജബനനറസന്

നചയ്യുനതബനുലാം  ഡബജബറല്  പകേര്പ്പുകേള്  ലഭദമനാക്കുനതബനുമുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.  ഇതബനുപുറനമ  രജബകസ്ട്രഷന്  ഫസ്പീസന്  അടയ്ക്കുനതബനന്

നഡബബറന്/നക്രെഡബറന്  കേനാര്ഡുകേള്  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനവലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തുനതനാണന്.  സബന് രജബസ്ട്രനാര് ഓഫസ്പീസുകേളബനല നനറന് വര്ക്കന് തകേരനാര്

പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.    നഫയര്  വനാലല

നബശ്ചയബചതബനല  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനനക്കുറബചന്

ആകലനാചബക്കുനതനാണന്.    2015-16 -നന  അകപക്ഷബചന്  രജബകസ്ട്രഷനബല്  626

കകേനാടബ രൂപയുനട വര്ദനവണ്ടനായബട്ടുനണ്ടനലാം  ഒനന് മുതല് നൂറന് രൂപ വനരയുള്ള

മുദ്രപ്പെതത്തബനന്റെ  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബചബട്ടുനണ്ടനലാം  വകുപ്പെബനന്റെ  അധസ്പീനതയബലുള്ള

കേനാലപ്പെഴക്കലാം നചന 51 ഓഫസ്പീസുകേനള കേബഫ്ബബയുനട കപനാജക്ടബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ

പുതബയ  നകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ  നതരനഞ്ഞടുത്തബട്ടുനണ്ടനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.  റവനഷ്യൂ സ്റ്റേനാമബനന്റെ ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുനതബനന്  ധനകേനാരദ   വകുപ്പെന്  നസക്രെട്ടറബക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുനണ്ടനന് ഒരു ഉപകചനാദദത്തബലബടനപട്ടുനകേനാണ്ടന്   ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം

വകുപ്പുമനബ അറബയബച.
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  1197

മുതല്  1587 വനരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 127 എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)

                                   


