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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-4

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   11,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

9 (*91) ചപനാതുവബദദനാലയങ്ങള് ചചകേവരബച്ച മബകേവക്ക്

ചപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ചപനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ചപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സമൂഹ

പങനാളബത്തകത്തനാചട  വബദദനാലയങ്ങചള  മബകേവബചന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റുന്നതബനക്ക്

അകനാദമബകേ  മനാസ്റ്റര  പനാന്  തയനാറനാകബ  ആക്ഷന്  പനാനുകേളനാകബ

നടപ്പെബലനാകബവരുനചണ്ടെനലാം  ഗുണകമന്മയുളള  വബദദനാഭദനാസലാം  കുട്ടബകേളുചട

അവകേനാശചമന്ന  കേനാഴ്ചപ്പെനാടബലൂന്നബയുള്ള  പവരത്തനങ്ങളബലൂചട

ചപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല്  കുട്ടബകേളുചട  എണലാം  വരദബപ്പെബകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം

സഭചയ അറബയബച.  വബദദനാലയ വബകേസന പവരത്തനങ്ങളബല് ചപനാതു പങനാളബത്തലാം
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ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  കൂടുതല്  കുട്ടബകേചള  ആകേരഷബക്കുന്നതബനുലാം  പബ.ടബ.എ.,

ചപനാതുസമൂഹലാം  എന്നബവരുചട  സഹകേരണകത്തനാചട  വബദദനാഭദനാസലാം  കൂടുതല്

ജനകേസ്പീയമനാക്കുന്നതബനുലാം  കേഴബഞബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വബദദനാഭദനാസത്തബചന്റെ  ഗുണകമന്മ

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഭനാഷനാ  വബകേനാസത്തബനുമനായബ  മലയനാളത്തബളകലാം,  ഹകലനാ

ഇലാംഗസ്പീഷക്ക്,  സുരസ്പീലബ ഹബനബ എന്നബവയുലാം പഠന പബകന്നനാകനാവസ്ഥ അഭബമുഖസ്പീകേരബകനാന്

'ശദ'  പദതബയുലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നകതനാചടനാപ്പെലാം  ശനാസ-സനാമൂഹദശനാസ-ഗണബത

പഠനങ്ങള്  മബകേവനാരന്നതനാകബ  മനാറനാനുള്ള  പവരത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തുനചണ്ടെനലാം

കുട്ടബകേളുചട  ചചവഭവലാം  കേചണ്ടെത്തുന്നതബനനായബ  'ടനാലന്റെക്ക്  ലനാബക്ക്'  എന്ന  ആശയലാം

പകയനാഗത്തബല് വരുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  8  മുതല്  12  വചരയുള്ള

45000  കനാസക്ക്  മുറബകേചള  സനാകങതബകേവബദദനാ  സസൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

പൂരത്തബയനാക്കുകേയുലാം  ഇ-റബകസനാഴക്ക്  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  സമഗ്ര  കപനാരട്ടല്

വബകേസബപ്പെബക്കുകേയുലാം  പപമറബ  സ്കൂളുകേളബല്  ഇതക്ക്  നടപ്പെനാകനാനനാവശദമനായ   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഒരു  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബചല  ഒരു  സ്കൂള്  വസ്പീതലാം

ചതരചഞടുത്തക്ക് മബകേവബചന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന്ന പദതബയുചട ഭനാഗമനായബ കേബഫ്ബബയുചട

5  കകേനാടബ  രൂപ  ധനസഹനായകത്തനാചട  138  സ്കൂളുകേളബലലാം  3  കകേനാടബ  രൂപ

ധനസഹനായകത്തനാചട  70  എണത്തബലലാം  നബരമ്മേനാണ  പവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  115  എണത്തബചന്റെ  ഡബ.പബ.ആര.  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം
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ബനാകബയുള്ളവയക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനലാം  പവൃത്തബകേള്  കൃതദമനായബ  കമനാണബറര  ചചയ്യുനചണ്ടെനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ.   ചവനാകകഷണല് ഹയര ചസകന്റെറബ  സ്കൂളുകേളബല് നനാഷണല്

സബല് കേസനാളബഫബകകഷന് ചഫ്രെയബലാംവരകക്ക്  അടബസ്ഥനാനമനാകബയുള്ള പവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം സ്കൂളുകേളബല് ചചജവചചവവബദദ പനാരക്കുകേളുലാം ഓട്ടബസലാം പനാരക്കുകേളുലാം

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനണ്ടെക്ക്.   പനാഠദപദതബ

പരബഷ്കരണത്തബനുകശഷലാം  സബലബസക്ക്/പനാഠപുസ്തകേ  മനാറചത്തക്കുറബച്ചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുചമനലാം  പനാകഠദതര  കമഖലയബല്  കുട്ടബകേള്ക്കുള്ള  മബകേവക്ക്

വളരത്തബചയടുകനാന്  ശമബക്കുചമനലാം  പസ്പീ-സ്കൂള് കമഖലയബല്  എസക്ക്.സബ.ഇ.ആര.ടബ.

സഹനായകത്തനാചട നൂതന ആശയങ്ങള് വബകേസബപ്പെബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ വദക്തമനാകബ.

എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സബ.  പനാസനായ  മുഴുവന്  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  പസക്ക്  ടു  പഠനലാം

സനാദദമനാക്കുന്നതബനനായബ 20 ശതമനാനലാം സസ്പീറക്ക് വരദബപ്പെബച്ചക്ക് അഡക്ക് മബഷന് നടപടബകേള്

നടനചകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാചണനലാം  ഒഴബവുള്ള  ജബല്ലകേളബല്  വസ്പീണലാം

അകപക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  അവസരലാം  നല്കുചമനലാം   പബ.ടബ.എ.-മനാകനജക്ക് ചമന്റെക്ക്

സഹകേരണകത്തനാചട  ആവശദചപ്പെടുന്ന  വബദദനാലയങ്ങളബല്  കകേനാ-എഡഡ്യുകകഷന്

സനാരത്ഥകേമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  ഒകര  കേനാമ്പസബല്

പവരത്തബക്കുന്ന ചചഹസ്കൂളുലാം ഹയര ചസകന്റെറബ സ്കൂളുലാം ഒറ യൂണബറനായബ പരബഗണബച്ചക്ക്



4

പബന്സബപ്പെനാളബചന്റെ കേസ്പീഴബല് പവരത്തബക്കുചമനലാം മനാകനജക്ക് ചമന്റെക്ക് തരകമുള്ള എയ്ഡഡക്ക്

വബദദനാഭദനാസ  സ്ഥനാപനങ്ങളുചട  പശ്നപരബഹനാരത്തബനക്ക്  ഡബ.ഇ.ഒ.മനാചര

ചുമതലചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം കേബറക്ക്കകേനാചയ ഏല്പ്പെബച്ചബട്ടുള്ള നബരമ്മേനാണ പവൃത്തബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

10 (*92) ചപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബചല അഴബമതബ നബരമ്മേനാരജ്ജനലാം

ചപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, ചപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബചന അഴബമതബ വബമുക്തമനാക്കുന്നതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ

നബരമ്മേനാണ  പവരത്തനങ്ങളുചട  ഗുണകമന്മ  പരബകശനാധനയനായബ  കകേരള  ചചഹകവ

റബസരച്ചക്ക്  ഇന്സ്റ്റബററ്റ്യൂട്ടബചന്റെ  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  3  റസ്പീജബയണല്  ഓഫസ്പീസുകേള്

പവരത്തബക്കുനചണ്ടെനലാം  പരബകശനാധനനാഫലലാം  തൃപബകേരമനാചണന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുനചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  പരനാതബയുള്ള  കകേസുകേളബകന്മല്

അകനസഷണലാം  നടത്തബ  കേരശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാറുണ്ടെക്ക്.  അഴബമതബ,

കേനാരദനബരവഹണത്തബചല/കമല്കനനാട്ടത്തബചല  വസ്പീഴ്ച,  സനാമ്പത്തബകേ  നഷ്ടമുണ്ടെനാകല്

തുടങ്ങബയവയക്ക്  എഞബനസ്പീയരമനാരടകമുള്ള  ഉകദദനാഗസ്ഥരചകതബചര  സരവസ്പീസക്ക്

നബയമമനുസരബചള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കൃതദനബഷ്ഠയബല്

പുകരനാഗതബയുണ്ടെനാകുകേയുലാം  നബരമ്മേനാണ  സസൗനരദലാം  വരദബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം
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ദസ്പീരഘകേനാലലാം നബലനബല്ക്കുന്ന നബരമ്മേനാണരസ്പീതബയനാണക്ക് അവലലാംബബക്കുന്നചതനലാം മനബ

വദക്തമനാകബ.  ചപനാതുമരനാമത്തക്ക് ഡബചചസന് വബലാംഗബല് നബനലാം ഡബചചസന് തയനാറനാകബ

കുറമറരസ്പീതബയബല്  പനാലങ്ങളുചട  പവൃത്തബ  നടത്തുനണ്ടെക്ക്.  പുതബയ  സനാകങതബകേ

വബദദകേളനായ  milling,  Soil  stabilization,  gabion  wall,  soil  nailing,  sherded

plastic,  കേയര  ഭൂവസലാം,  NRMB  എന്നബവ  ഉപകയനാഗബചള്ള  ടനാറബലാംഗക്ക്  തുടങ്ങബയവ

സനാരവതബകേമനായബ  ഉപകയനാഗബച  വരബകേയനാചണനലാം  ചതരചഞടുത്ത  കറനാഡുകേളബല്

ബനാലാംഗ്ലൂര  കമനാഡല്  ചചവറക്ക്  കടനാപ്പെബലാംഗക്ക്  സരഫസക്ക്   നടപ്പെനാക്കുന്ന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബക്കുനചണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  പബ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡബ.-യബചല

എഞബനസ്പീയരമനാരനാണക്ക്  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാചടയുള്ള

നബരമ്മേനാണപവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  ഡബചചസന്  തയനാറനാക്കുന്നതക്ക്.   പനാലനാരബവട്ടലാം

കമല്പ്പെനാലലാം  നബരമ്മേനാണത്തബചല  ക്രമകകടുകേചള  സലാംബനബച്ചക്ക്  വബജബലന്സക്ക്

അകനസഷണലാം  നടനവരബകേയനാചണനലാം  അകനസഷണ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്

ഉത്തരവനാദബകേളനായവരചകതബചര കേരശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം മകറചതങബലലാം

നബരമ്മേനാണ  പവരത്തനവുമനായബ  ബനചപ്പെട്ടക്ക്  ആകക്ഷപമുണ്ടെനായനാല്

പനാഥമബകേനാകനസഷണലാം  നടത്തബ  വസ്പീഴ്ച  കേചണ്ടെത്തുന്നപക്ഷലാം  തുടരകനസഷണത്തബനനായബ

വബജബലന്സബനക്ക്  ചചകേമനാറുചമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാകബ.  ചപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബചല  വദനാപകേ  അഴബമതബചയക്കുറബച്ചക്ക്  പഠനലാം
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നടത്തബ വബജബലന്സക്ക് ആന്റെക്ക് ആന്റെസ്പീ കേറപ്ഷന് ബറ്റ്യൂകറനാ സമരപ്പെബച്ച റബകപ്പെനാരട്ടബകന്മല്

മുന്  സരകനാരബചന്റെ  കേനാലത്തക്ക്  യനാചതനാരു  നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബച്ചബരുന്നബചല്ലനലാം

അതബചന്റെ  ദുരന്തഫലമനാണക്ക്  പനാലനാരബവട്ടലാം  പനാലത്തബനക്ക്  സലാംഭവബച്ചചതനലാം  അതബനക്ക്

ഉത്തരവനാദബകേളനായവരചകതബചര  കേരശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം

ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെക്ക് മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ. 

11 (*93) മതദചത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള ഭവനനബരമ്മേനാണ പദതബ

മതദബനനവുലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ചജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഭൂരഹബത

ഭവനരഹബത  മതദചത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സുരക്ഷബത  പനാരപ്പെബടലാം  ഒരുക്കുകേചയന്ന

ലക്ഷദകത്തനാചട  2016-17-ല്  800  കപരകക്ക് ഭവന നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ രണ്ടെക്ക് മുതല്

മൂന്നക്ക്  ചസന്റെക്ക്  വചര  ഭൂമബ  വനാങ്ങുന്നതബനക്ക്  ആറക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം  ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കുന്ന  പദതബ  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  663  കപര  സ്ഥലലാം

വനാങ്ങബയബട്ടുചണ്ടെനലാം തുടരനള്ള വരഷങ്ങളബചല പദതബകേളബല് ഉള്ചപ്പെടുത്തബ ഭവന

നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  നനാലക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല് വസ്പീടുലാം സ്ഥലവുലാം നഷ്ടചപ്പെട്ട മതദചത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് സുരക്ഷബത

കമഖലയബല് സ്ഥലലാം വനാങ്ങബ  വസ്പീടക്ക്  വയ്ക്കുന്നതബനക്ക്  പത്തക്ക്  ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കുന്ന  25 കകേനാടബ രൂപയുചട പകതദകേ പനാകകജക്ക് പകേനാരലാം 127 കപര സ്ഥലലാം
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വനാങ്ങുകേയുലാം  112  കപര  ഭവനനബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല്  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടചപ്പെട്ടവചര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

തബരുവനന്തപുരചത്ത മുട്ടത്തറയബല്  3.5  ഏകര സ്ഥലത്തക്ക്  192  ഫനാറ്റുകേള് നബരമ്മേബച്ചക്ക്

187  ഗുണകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  ചചകേമനാറബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം,  ചകേനാല്ലലാം,

ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം,   കേണ്ണൂര  ജബല്ലകേളബചല  772  മതദചത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ഫനാറക്ക്

സമുച്ചയങ്ങള്  നബരമ്മേബച്ചക്ക്  നല്കുന്നതബനനായബ  78.20 കകേനാടബ  രൂപയുചട  പദതബകക്ക്

ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.    മതദചത്തനാഴബലനാളബകേളുചട

അടബസ്ഥനാന  സസൗകേരദ  വബകേസനവുലാം  മനാനവകശഷബ  വബകേസനവുലാം  എന്ന

പദതബയബല്ചപ്പെടുത്തബ തസ്പീരപകദശത്തക്ക്  കവലബകയറ  കരഖയബല്  നബനലാം  50

മസ്പീററബനുള്ളബല്  തനാമസബക്കുന്ന  മതദചത്തനാഴബലനാളബകേചള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  2017-18-ല്  150  കകേനാടബ  രൂപയുചട  പദതബ

ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  നടപ്പെനാകബയബട്ടുചണ്ടെനലാം റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയുചട  ഭനാഗമനായ ചസഷദല്

പനാകകജക്ക്  നബലവബല്  വരുന്നകതനാചട  മതദചത്തനാഴബലനാളബകേചള  മുഴുവന്

പുനരധബവസബപ്പെബകനാന്  സനാധബക്കുചമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.    6  മതദബനന

തുറമുഖങ്ങളുചട  തസ്പീരസലാംരക്ഷണ  പവൃത്തബകേള്കനായബ  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

വകുപ്പെക്ക്  തയനാറനാകബ സമരപ്പെബച്ച  145.195  കകേനാടബ  രൂപയുചട പദതബ രൂപകരഖയബല്

82.02  കകേനാടബ  രൂപയുചട  പവൃത്തബകേള്കക്ക്  കേബഫ്ബബ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയുലാം
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ചസഷദല്  പരപ്പെസക്ക്  ചവഹബകബളനായബ  കകേരള  കസ്റ്ററക്ക്  കകേനാസ്റ്റല്  ചഡവലപ്ചമന്റെക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷചന  നബശ്ചയബച്ചക്ക്  ഉത്തരവനാകുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം

ജബല്ലയബചല  പൂന്തുറയബലലാം  വലബയതുറയബലലാം  ഓഫ്കഷനാര  കബ്രേകക്ക്  വനാട്ടര

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  43.04  കകേനാടബ  രൂപയുചട  പദതബ  കരഖ തയനാറനാകബ  കേബഫ്ബബ

അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനക്ക് സമരപ്പെബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം അചചപസല് റബകപ്പെനാരട്ടബനക്ക്  വബശദസ്പീകേരണലാം

നല്കുനചണ്ടെനലാം കേടലനാക്രമണ ഭസ്പീഷണബ കനരബടുന്ന സ്ഥലങ്ങളബല് നബനലാം ആളുകേചള

മനാറബപ്പെനാരപ്പെബക്കുകമ്പനാള് പനാകദശബകേ വബല നല്കേബയനാണക്ക് സ്ഥലലാം ഏചറടുക്കുന്നചതനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

 (നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  1124

മുതല് 1502 വചരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 44 എണത്തബനുലാം ബനചപ്പെട്ട മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


