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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-15

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   27,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

43(*451) ഇ  -  ഓഫസ്പീസക്ക് സലാംവബധനാനലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സരകനാര

ഓഫസ്പീസുകേള്  കേടലനാസക്ക്  രഹബതമനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ലസക്രകട്ടറബയറക്ക്,

കേളക്ടകററ്റുകേള്,  15  സബക്ക്  ഡബവബഷന  ഓഫസ്പീസുകേള്,  60

ഡയറക്ടകററ്റുകേള്/കേമ്മേസ്പീഷണകററ്റുകേള്/മറക്ക്  സരകനാര  സനാപനങ്ങള്

എന്നബവബടങ്ങളബല്  ഇ-ഓഫസ്പീസക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  സഭലയ

അറബയബച.  പ്രസ്തുത  സലാംവബധനാനത്തബല്  കപനാരനായ്മകേള്  കേലണ്ടെത്തബയതബലനത്തുടരന്നക്ക്

ഇ-ഓഫസ്പീസക്ക്  ലവരഷന  2.0  തയനാറനാകനാന  ചസ്പീഫക്ക്  ലസക്രട്ടറബ  അദദക്ഷനനായ

സലാംസനാനതല അലപ്പെകക്ക് കേമ്മേബറബ എന.ലഎ.സബ.ലയ ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബരുലന്നങബലലാം
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അതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാത്തതബനനാല്  പരബഹനാരമനാരഗലാം

നബരകദ്ദേശബക്കുന്നതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച  അഞലാംഗ  ലസക്രട്ടറബതല  കേമ്മേബറബയുലട

ശബപനാരശപ്രകേനാരലാം  ഓപ്പെണ്  മനാരകറബല്നബനലാം  ഡബജബറല്  വരകക്ക്കപ്ലേസക്ക്

ലസനാലല്യൂഷലനന്ന  പുതബയ  ഫയല്  കപ്രനാസസബലാംഗക്ക്  കസനാഫക്ക് ലവയര  വനാങ്ങനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഡബജബറല് വരകക്ക്കപ്ലേസക്ക് ലസനാലല്യൂഷന യൂസര ഫ്രണ്ടെക്ക് ലബയനാലണന്ന

പഠന  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലടണ്ടെര  നടപടബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നമുറയക്ക്

മനാത്രകമ  ഇതബലന്റെ  എസബകമറഡക്ക്  കകേനാസക്ക്,  വനാരഷബകേ  ലമയബന്റെനനസക്ക്  ലചലവുകേള്

എന്നബവ  കേണകനാകനാന  സനാധബക്കുകേയുള്ളൂലവനലാം  ഡനാറനാ  ലലകേമനാറലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്

ആവശദമനായ  മുനകേരുതല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ. 

44(*452) ലപനാതുവബതരണരലാംഗലാം ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ  

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സലലപ്ലേസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാത്തമന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ലപനാതുവബതരണരലാംഗലാം  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കറഷന  കേടകേളബല്  ഇ-കപനാസക്ക്  ലമഷസ്പീന  സനാപബച്ചക്ക്  ഭക്ഷദധനാനദവബതരണലാം

സുതനാരദമനാക്കുകേയുലാം  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം  സനാദദമനാക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്

സഭലയ  അറബയബച.   കേനാരഡുടമകേള്കക്ക്  അരഹമനായ  കറഷന  കൃതദമനായ  അളവബല്

വബതരണലാം ലചയ്യുകേയുലാം യഥനാരത്ഥ ഗുണകഭനാക്തനാവബനുതലന്ന അതക്ക്  ലഭബക്കുനലവന്നക്ക്
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ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  കറഷന  വബഹബതലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്

ഗുണകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  സകന്ദേശലാം  നല്കുനലണ്ടെനലാം  ഏതക്ക്

കേടയബല്നബനലാം  ഇതക്ക്  വനാങ്ങുന്നതബനുള്ള  കപനാരട്ടബബലബറബ  സലാംവബധനാനലാം

നബലവബലലണ്ടെനലാം  പരനാതബ  പരബഹനാരത്തബനനായബ  ഓണ്ലലലന  കപനാരട്ടല്

പ്രവരത്തനസജ്ജമനാക്കുകേയുലാം കടനാള്ഫ്രസ്പീ  നമ്പര ഏരലപ്പെടുത്തുകേയുലാം ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.   ഓണ്ലലലന  അകപക്ഷകേളബലൂലട  കറഷന  കേനാരഡക്ക്

ലഭദമനാകനാനുള്ള സലാംവബധനാനലമനാരുക്കുകേയുലാം ഡബജബലലറകസഷന പൂരത്തബയനാക്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  എനഡക്ക്  ടു  എനഡക്ക്  കേമ്പല്യൂട്ടലലറകസഷന  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  പ്രനാബലദത്തബല്  വന്നബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഭക്ഷദ  കേമ്മേസ്പീഷന

പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  കറഷന  കേടകേള്

നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ഏകേസ്പീകൃത നബറവുലാം മനാതൃകേയുലാം നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം വദനാപനാരബകേളുലട

ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞ  പ്രതബഫലലാം  18,000/-  രൂപയനാക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കറഷന

കേടകേളബലൂലട  ശബരബ  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കുപ്പെബലവള്ളവുലാം  വബതരണലാം  ലചയനാനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  ലപനാതുവബതരണ രലാംഗലത്ത കേരബഞന, പൂഴബവയക്ക്,  അഴബമതബ

എന്നബവ  തടയുന്നതബനനായബ  കേരശന  പരബകശനാധനനാ  സലാംവബധനാനലാം

ഏരലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  നബയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവരലകതബലര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം  കറഷന  കേടകേളബകലയ്ക്കുള്ള  ധനാനദവബതരണത്തബല്  കൃതദത



4

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  കഗനാഡഡൗണുകേളബല്  സബ.സബ.ടബ.വബ.  കേദനാമറ  സനാപബകനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  "വബശപ്പുരഹബത കകേരളലാം"  പദതബയബല്

കഹനാട്ടലകേലള  അക്രഡബറഡക്ക്  ഏജനസബകേളനാക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്

ആകലനാചബക്കുകേയനാലണനലാം അനരഹലര ഒഴബവനാകബ അരഹലര ഉള്ലപ്പെടുത്തബലകനാണ്ടെക്ക്

കുറമറരസ്പീതബയബല്  മുനഗണനനാ  ലബസക്ക്  തയനാറനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

നടനവരബകേയനാലണനലാം  കക്ലേശഘടകേങ്ങള്  നബശ്ചയബച്ചകപ്പെനാള്  ആശയ

പദതബയബല്ലപ്പെട്ടവലരയുലാം  ഇതബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  കകേന്ദ്ര  പദതബയനായ

ലഎ.എലാം.പബ.ഡബ.എസക്ക്.  നബലവബല്  വരുന്നകതനാടുകൂടബ  ഇതര  സലാംസനാന

ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ഇവബലടനബനലാം  കറഷന  വനാങ്ങനാന  സനാധബക്കുലമന്നനാണക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നലതനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

45(*453) എലാം  .  പബ  .  മനാരുലട പ്രവരത്തനലാം ഏകകേനാപബപ്പെബകനാന സലാംവബധനാനലാം

 മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനലത്ത  എലാം.പബ.മനാരുലട  പ്രവരത്തനലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

പനാരലലമന്റെക്ക്  സകമ്മേളനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമ്പക്ക്  വബകേസന  ആവശദങ്ങള്

സലാംബനബച്ചക്ക്  ഉന്നയബകകണ്ടെ  ലപനാതുവബഷയങ്ങള്  ചരച്ച  ലചയക്ക്  തുടരനടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെന്നക്ക് സഭലയ അറബയബച. നല്യൂഡല്ഹബ കകേരള ഹഡൗസബല് എലാം.പബ.

ലസല്  പ്രവരത്തബചവരുനണ്ടെക്ക്.  പനാരലലമന്റെക്ക്  അലാംഗങ്ങള്  ഉന്നയബക്കുന്ന
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വബഷയങ്ങളബകന്മേല്  തുടരകനസഷണലാം  നടത്തബ  വബവരങ്ങള്  എലാം.പബ.ലസല്  മുകഖന

യഥനാസമയലാം  ലഭദമനാക്കുനലണ്ടെനലാം  ലലദനലാംദബന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നബരവ്വഹബക്കുന്നതബനനായബ  ലറസബഡന്റെക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണറുലട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  കകേരള

ഹഡൗസക്ക് ലലയ്സണ് വബലാംഗബല് ഒരു ഓഫസ്പീസക്ക് പ്രവരത്തബചവരുനലണ്ടെനലാം മുഖദമനബ

വദക്തമനാകബ.  രണ്ടെക്ക്  അസബസന്റെക്ക്  ലലയ്സണ്  ഓഫസ്പീസരമനാരകക്ക്  അധബകേചമതല

നല്കുകേയുലാം  ആവശദലപ്പെടുന്ന  മുറയക്ക്  അസബസന്റെക്ക്  ലലയ്സണ്  ഓഫസ്പീസര/കേമ്പല്യൂട്ടര

അസബസന്റെക്ക്  എന്നബവരുലട  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  സലാംസനാനത്തക്ക്

പ്രകതദകേമനായബ ലലയ്സണ് ഓഫസ്പീസലറ നബയമബക്കുന്നതക്ക് അപ്രനാകയനാഗബകേമനാലണനലാം

നല്യൂഡല്ഹബയബല്  എത്തുന്ന  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  വനാഹനസഡൗകേരദവുലാം  കേസനാരകട്ടഴക്ക്

ലഭദമനാകുന്നതുവലര  തനാമസസഡൗകേരദവുലാം  കകേരള  ഹഡൗസബല്  നല്കുനലണ്ടെനലാം

എലാം.പബ.മനാരുലട  കസവനലാം  പ്രകയനാജനപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബകനാനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ.

അടബയനരകചനാദദലാം

(1) വബദദനാരത്ഥബകേലള ലക്ഷദമബട്ടുള്ള മണബലചയബന തട്ടബപ്പെക്ക്

മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സസകേനാരദ മണബ

ലചയബന  തട്ടബപ്പെക്ക്  സലാംഘലാം  തലസനാനത്തക്ക്  ഓഫസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബച്ചക്ക്  പ്രവരത്തനലാം

തുടങ്ങബയബട്ടുകണ്ടെനാലയനലാം  വബദദനാരത്ഥബകേള്  ഇതബനക്ക്  ഇരയനായബട്ടുകണ്ടെനാലയനലാം
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അകനസഷബച്ചക്ക്  കുറകനാരലകതബലര കേരശന നബയമനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമന്നക്ക് സഭലയ

അറബയബച.  മണബലചയബന  തട്ടബപ്പെബനബരയനായവര  തബരുവനനപുരലാം  സബറബ  ജബലനാ

കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബ  മുമ്പനാലകേ  സമരപ്പെബച്ച  പരനാതബ  മണ്ണനല  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന

എസക്ക്.എച്ചക്ക്.ഒ.-യക്ക്  ലലകേമനാറുകേയുലാം കകേസക്ക് രജബസര ലചയക്ക് ഊരജ്ജബത അകനസഷണലാം

നടത്തബവരബകേയുമനാണക്ക്.  വബദദനാരത്ഥബകേലള ഡ്രഗക്ക് മനാഫബയകേളബല് നബനലാം രക്ഷബകനാന

ലപനാതുസമൂഹലാം  ഉണരന  പ്രവരത്തബകണലമനലാം  പബ.ടബ.എ.  മുനകേലയടുത്തക്ക്

സ്കൂളുകേളബല് ലസകേല്യൂരബറബ   സലാംവബധനാനലാം  ഏരലപ്പെടുത്തണലമനലാം  സ്കൂള് പരബസരത്തക്ക്

ലഹരബവസ്തുകള് വബല്ക്കുന്നതബലനതബലര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം എന.സബ.സബ.,

സ്റ്റുഡന്റെക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് കകേഡറക്ക്, എന.എസക്ക്.എസക്ക്. സലാംവബധനാനങ്ങളുലട സഹനായകത്തനാലട

കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുലമനലാം  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനായബ

കചരന്നക്ക്  ലമന്റെരമനാലര  നബയമബക്കുന്നതബലനക്കുറബച്ചക്ക്  ആകലനാചബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  4942

മുതല്  5259  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  41  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


