
1

II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   18,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

24 (*211) പനാഠദക്രമലാം നവസ്പീകേരബക്കനാന് നടപടബ

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  കുട്ടബകേളബല്  ജനനാധബപതദ  മതനബരകപക്ഷ

മൂലദകബനാധമുണനാക്കുനതബനലാം വബദദനാഭദനാസത്തബനകശേഷലാം നതനാഴബല് നനനപുണദലാം

കനടുനതബനപുറനമ അവരബല് അന്തര്ലസ്പീനമനായബരബക്കുന പതബഭനയ കേനണത്തബ

ഉനതബയബനലത്തബക്കുനതബനന്  സഹനായബക്കുന  തരത്തബല്  നബലവബലുള

പനാഠദക്രമലാം  പരബകശേനാധനയ്ക്കുവബകധയമനാക്കബ   നവസ്പീകേരബക്കുന  കേനാരദലാം
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പരബഗണബക്കുനതനാനണനന്  സഭനയ  അറബയബച. നപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല്

കുട്ടബകേള്ക്കന് പൂര്ണ്ണ  പഠന സസൗകേരദലാം ഉറപ്പെനാക്കനാനലാം പത്തനാലാം കനാസന് പനാസനാകുന

കുട്ടബകേനള  മലയനാളലാം, ഇലാംഗസ്പീഷന്, ഹബനബ ഭനാഷകേള് അനനായനാസലാം സലാംസനാരബക്കനാന്

കേഴബവുളളവരനാക്കബ  മനാറനാനമനാണന്   സമഗ്ര  വബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ

യജ്ഞത്തബലൂനട  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശേബക്കുനതന്.    പരസ്പീക്ഷകേള്  വബദദനാര്തബ

സസൗഹൃദമനാക്കുനതബനള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചതബനന്  പുറനമ  അദദനാപകേരുനട

കേര്മ്മേകശേഷബ  ഉയര്ത്തനാനനായബ  തുടര്  പരബശേസ്പീലനവുലാം  ഓണ്നനലനബലൂനട

സലാംശേയനബവനാരണത്തബനള  സലാംവബധനാനവുലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണനന്  മനബ

അറബയബച.  കകേരളത്തബനന്റെ  അക്കനാദമബകേ  നബലവനാരലാം  അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലയന്  എത്തബക്കുനതബനളള  അക്കനാദമബകേന്  മനാസ്റ്റര്  പനാനബനന്റെ

ആക്ഷന്  പനാനകേള്  തയനാറനാക്കുനതബനളള  വര്ക്കന്കഷനാപ്പെന്  ഉടന്

ആരലാംഭബക്കുനതനാനണനലാം  വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തബനക്കനാണ്ടുവരുനതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ  സബലബസബലുലാം  കേരബക്കുലത്തബലുലാം

വരുകത്തണ  മനാറങ്ങനള  സലാംബനബച്ച  പഠനലാം  നടനവരബകേയനാനണനലാം  മനബ

അറബയബച.  ശേനാസ്ത്രയനാന്  പദതബയബലൂനട  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്

മബകേവബനന്റെ   വളര്ച്ചയനാണന് ലക്ഷദമബടുനനതനലാം  എസന്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.  പഠന
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റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭദമനാകുന  മുറയന്   പസ്പീ-പപമറബ  എയ്ഡഡന്  അദദനാപകേരുനട

കസവന-കവതന  വദവസ്ഥകേള്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

25 (*212) മകതദനാത്പനാദന രലാംഗനത്ത വബകേസന പവര്ത്തനങ്ങള്

മതദബനനവുലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം കേശുവണബ വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ) നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

മകതദനാത്പനാദനലാം  ഇരട്ടബയനാക്കുകേനയന  ലക്ഷദകത്തനാനട  ഫബഷറസ്പീസന്  വകുപ്പെന്

വബവബധ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  2018-19

സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  ബ്ലൂ  നറവലല്യൂഷന്  പദതബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയ   8

പദതബകേള്ക്കുപുറനമ സലാംകയനാജബത മതദകൃഷബ കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ

4  ലക്ഷലാം രൂപ അനവദബക്കുകേയലാം ഉള്നനാടന് കമഖലയബനല മതദസമ്പത്തബനന്റെ

വര്ദനവബനലാം  ഫബഷറസ്പീസന്  മനാകനജന് നമന്റെന്  കേസൗണ്സബലുകേളുനട

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  295  ലക്ഷലാം  രൂപയനട  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയലാം

നചയബട്ടുനണനന്  സഭനയ  അറബയബച.   ആര്.നകേ.വബ.പവ.  പദതബയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബ കകേന്ദ്രനാനമതബക്കനായബ സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുള  24  കകേനാടബ രൂപ അടങ്കല്

വരുന  പദതബകേള്  അനമതബ  ലഭബച്ചനാല്  സമയബനബതമനായബ
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നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണന്.  ഉള്നനാടന്  ജലനാശേയങ്ങളബല്  വബവബധയബനലാം

മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങനള നബകക്ഷപബക്കുനതബനന്  അനമതബ നല്കേബയബട്ടുളതു കൂടനാനത

ശേനാസ്ത്രസ്പീയ  മതദബനനലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനന്  നകേ.എലാം.എഫന്.ആര്.

ആകന്  കേര്ശേനമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനള നടപടബയലാം  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.

ജുവപനല്  ഫബഷബലാംഗന്  തടയനതബനനായബ  58  ഇനലാം  മതദങ്ങനള

പബടബക്കുനതബനള   കുറഞ്ഞ  വലബപ്പെലാം  കനനാട്ടബപഫ  നചയന്  പരബകശേനാധനകേള്

കേര്ശേനമനാക്കുകേയലാം  യനവത്കൃത കബനാട്ടുകേള് ഉപകയനാഗബചള മതദബനനലാം

നബകരനാധബക്കുകേയലാം  കടനാളബലാംഗന്  നബകരനാധനലാം  52  ദബവസമനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം

നചയബട്ടുണന്.   കേടല് മതദസമ്പത്തന് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ ഓകരനാ വര്ഷവുലാം

കൃതബമ  പനാരന്  നബകക്ഷപബക്കനാറുനണനലാം   ജലനാശേയങ്ങളബലുലാം  കുളങ്ങളബലുലാം

പരമനാവധബ  മതദക്കൃഷബ  നചയന്  കകേരളത്തബനനാവശേദമനായ  മതദലാം

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കനാനനാണന് ശമബക്കുനനതനലാം   കേരബമസ്പീന്  അടക്കമുള  തകദ്ദേശേസ്പീയ

ഇനലാം മതദങ്ങളുനട ഉത്പനാദനലാം വബവബധ ഹനാച്ചറബകേള്വഴബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന്

നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണനലാം മനബ അറബയബച. കുട്ടനനാട്ടബനല മതദസമ്പത്തബനന

ഗരുതരമനായബ ബനാധബക്കുന  ജലനാശേയങ്ങളബനല  മലബനസ്പീകേരണലാം തടയനതബനന്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല്  മതദബനകനനാപകേരണങ്ങള്
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നഷ്ടനപ്പെടുനവര്ക്കന്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനള  ഇന്ഷുറന്സന്  പദതബ

സര്ക്കനാരബനന്റെ സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാനണനലാം മതദനത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുളള

സമനാശേസനാസ  പദതബക്കനായബ  86  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുനണനലാം

നചലനാനത്തന്  പുലബമുട്ടന്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  ജബകയനാ  ടല്യൂബന്  പദതബ

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.  'ഒരു

നനലലാം   ഒരു   മസ്പീനലാം'  പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചകശേഷലാം  കേര്ഷകേര്  നനല്ക്കൃഷബ

ഉകപക്ഷബച്ചന്  മതദക്കൃഷബ മനാതമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന സ്ഥബതബവബകശേഷലാം പല

ജബലകേളബലുലാം  കേനാണുനനണനലാം  ഇതന്  നനല്കൃഷബനയ  പകരനാക്ഷമനായബ

ബനാധബക്കുനതബനനാല്   ശേനാസ്ത്രസ്പീയമനായ   ക്രമസ്പീകേരണലാം  വരുകത്തണതന്

ആവശേദമനാനണനലാം  ഉപകചനാദദത്തബലബടനപട്ടുനകേനാണന്  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ

അറബയബച.

26 (*213) പുതബയ കേനാലത്തബനനസൃതമനായ നബര്മ്മേനാണലാം

നപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്  ആധുനബകേ സനാകങ്കതബകേ വബദദകേളുലാം  നൂതന നബര്മ്മേനാണ

സനാമഗ്രബകേളുലാം   ഉപകയനാഗബച്ചന്  ഇസൗടുറ  കറനാഡുകേള്  നബര്മ്മേബചവരബകേയനാനണനലാം

പവൃത്തബകേളുനട  ഗണകമന,  സുതനാരദത  എനബവ  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ
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കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗന്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം   പവൃത്തബകേള്

സമയ ബനബതമനാക്കനാന്  രൂപകേല്പ്പെന  വബഭനാഗലാം  വബപുലനപ്പെടുതകേയലാം

നചയബട്ടുനണനന്  സഭനയ  അറബയബച.  കറനാഡന്  നപനാളബക്കുനതബനന്  ആധുനബകേ

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടുതനതബനനക്കുറബച്ചന്  ആകലനാചബക്കുനതുലാം    കറനാഡന്

കസഫബ  കേസൗണ്സബലബനന്റെ  പവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന്   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.   സസ്പീഡന്  ലബമബറന്  കേര്ശേനമനാക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം

അശദകയനാനട  വനാഹനകമനാടബക്കുനവര്നക്കതബനര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന

കേനാരദലാം ചര്ച്ച നചയന് തസ്പീരുമനാനബക്കുനതുമനാണന്.   പുനര് നബര്മ്മേനാണലാം ആവശേദമനായ

പനാലങ്ങളുനട   പവൃത്തബകേള്ക്കന്  കേബഫ്ബബ/ബഡ്ജറന്  മുകഖന  ഭരണനാനമതബ

ലഭബച്ചബട്ടുനണനലാം  ബനാക്കബയളവയനട  ഡബ.പബ.ആര്.  തയനാറനാക്കുനതബനലാം

ഭരണനാനമതബക്കുമനായബ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം നബര്മ്മേനാണ

പവര്ത്തനങ്ങളുനട  കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുനതബനനായബ  ചസ്പീഫന്  എഞബനസ്പീയര്

(കറനാഡന് നമയബന്റെനന്സന്),  ചസ്പീഫന് എഞബനസ്പീയര് (പനാലങ്ങള്) എനസ്പീ തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബച്ചബട്ടുനണനലാം  മനബ  അറബയബച.  എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കന്  ആധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേവബദദയബല്   പരബജ്ഞനാനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനലാം   ഗകവഷണലാം

നടതനതബനലാം   സനാകങ്കതബകേ  സര്വ്വകേലനാശേനാലയനട  സഹനായലാം
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ലഭദമനാക്കനാനനാകുകമനാനയന  കേനാരദലാം  നനവസന്  ചനാന്സലറുമനായബ  ചര്ച്ച

നചയ്യുനതനാനണനലാം   നപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബനല  ഒഴബവുകേള്  യഥനാസമയലാം

നബകേത്തനപ്പെടുനനണനലാം   മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   കറനാഡുകേള്,  പനാലങ്ങള്

തുടങ്ങബയവയനട നബര്മ്മേനാണലാം സലാംബനബചള പരനാതബകേള് പസ്തുത പവൃത്തബകേള്

നടക്കുന ജബലയബനല സ്ഥബര തനാമസക്കനാരനനായ ഏനതനാരനാള്ക്കുലാം ജബലനാ സമബതബ

മുമ്പനാനകേ നല്കേനാവുനതനാനണനലാം കേബഫ്ബബ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബലുളള

ഭരണപരമനായ  കേനാലതനാമസലാം  പരബഹരബക്കനാന്  നടപടബനയടുത്തബട്ടുനണനലാം

ചനാലക്കുടബ സബ്ഡബവബഷന് ആരലാംഭബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുനതനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത 2597

മുതല് 3019 വനരയളള കചനാദദങ്ങളബല് 201 എണ്ണത്തബനലാം ബനനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)                                                   


