
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-18

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   21,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ലകേ.എസക്ക്.യ.  പ്രവര്ത്തകേരുലടെ  ലസക്രകട്ടറബയറക്ക്

മനാര്ചബനുകനലരയണനായ  കപനാലസ്പീസക്ക്  ലനാത്തബചനാര്ജബല്  ശസ്പീ.  ഷനാഫബ

പറമബല്  എലാം.എല്.എ.-ലയ  മര്ദബകനാന്  കനതൃതതലാം  നല്കേബയ  കപനാലസ്പീസക്ക്

ഉകദദനാഗസ്ഥലര  സലസന്ഡക്ക്  ലചയ്തുലകേനാണക്ക്  അകനതഷണലാം  നടെത്തണലമന

ആവശദത്തബകന്മേല്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  മുഖദമനബ  മറുപടെബ  നല്കേനാത്തതബല്

പ്രതബകഷധബചക്ക് പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് കചനാകദദനാത്തരകവള ബഹബഷ്കരബചതബനനാല്

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  541,  542,  544,  545,  546  എനസ്പീ നമര് കചനാദദങ്ങള്

പരബഗണനയ്ലകടുത്തബല.)
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47 (*543) അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാലത പ്രവര്ത്തബക്കുന സതകേനാരദ സ്കൂളുകേള് 

ലപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (ലപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്) നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ നബയമ പ്രകേനാരലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത്ത

സ്കൂളുകേള്  അടെച്ചുപൂട്ടുനതക്ക്  സലാംബനബച  സര്കനാര്  ഉത്തരവബലനതബലര

സമര്പ്പെബച  അപ്പെസ്പീലബലന്റെ  അടെബസ്ഥനാനത്തബല്  പ്രസ്തുത  വബദദനാലയങ്ങള്കക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം/എന്.ഒ.സബ.  നല്കുനതബനനായബ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

പുറലപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  അതനുസരബച്ചുളള  നടെപടെബകേള്

സതസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാലണനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  സബ.ബബ.എസക്ക്.ഇ.

പ്രകേനാരവലാം  ലകേ.ഇ.ആര്.  പ്രകേനാരവമുളള  നബബനനകേള്  പനാലബക്കുന

സ്കൂളുകേള്കക്ക്  മനാത്രമനാണക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുനതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  കേരടെക്ക്  കദശസ്പീയ

വബദദനാഭദനാസ  നയത്തബലല  നബര്കദശങ്ങള്  സലാംസ്ഥനാനലത്ത  വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബലുണനാകനാവന  പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്  സലാംബനബചക്ക്  ഇനക്ക്  സഭയബല്

പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.  പ്രകൃതബതലന  പനാഠപുസ്തകേലമന

സങ്കല്പത്തബകലയക്ക്  കുട്ടബകേലള അടുപ്പെബകനാനുളള ശമത്തബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  'പനാഠലാം

ഒനക്ക്  പനാടെകത്തയക്ക്'  എന  പദതബയലാം  അറബവക്ക്  പങ്കക്ക്  വയ്ക്കുകേ  എന

ലക്ഷദകത്തനാലടെ  'വബദദനാലയലാം  പ്രതബഭകേളബകലയക്ക്'  എന  പരബപനാടെബയലാം

നടെത്തുനലണനലാം    ജനകേസ്പീയ മനാസ്റ്റര്പനാന് പ്രകേനാരലാം  ആവനാസവദവസ്ഥയക്ക്
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അനുകയനാജദമനായ  രസ്പീതബയബലുളള  സ്കൂള്  ലകേട്ടബടെങ്ങള്  നബര്മ്മേബകനാനനാണക്ക്

ഉകദശബക്കുനലതനലാം  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തക്ക്  സലാംഭനാവനകേള്

നല്കേബയബട്ടുളളവലര  ആദരബച്ചുലകേനാണക്ക്  മുകനനാട്ടക്ക്  കപനാകുനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.  

48 (*547) വബകലജക്ക് ഓഫസ്പീസുകേളുലടെ അടെബസ്ഥനാന സസൗകേരദ വബകേസനലാം

 റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന്)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  റവനന്യൂ ഓഫസ്പീസുകേലള ജനസസൗഹൃദമനാകബ സുതനാരദ

കസവനങ്ങള്  കവഗത്തബല്  ലഭദമനാകണലമന  ഉകദശദകത്തനാടുകൂടെബയനാണക്ക്

സനാര്ട്ടക്ക്  റവനന്യൂ  ആഫസ്പീസക്ക്  പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ളലതനലാം  ഇതുവഴബ

ഏതുസമയത്തുലാം  എവബലടെവച്ചുലാം  കസവനലാം  പസൗരനക്ക്  ലഭദമനാകുനതനാലണനലാം

പദതബ  നടെപ്പെനാക്കുനതബനനായബ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുളള  180  വബകലജക്ക്

ഓഫസ്പീസുകേളബല്  72  എണ്ണത്തബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  40  എണ്ണലാം അനബമ ഘട്ടത്തബലനാലണനലാം സഭലയ

അറബയബച്ചു.  ഇതബനു  പുറലമ  അടെബസ്ഥനാന  സസൗകേരദ  വബകേസന

പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ  വബവബധ  സസൗകേരദങ്ങള്  വബകലജക്ക്  ഓഫസ്പീസുകേളബല്

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയലാം  800  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.

ഇ-ഡബസബകേക്ക്  പദതബ  മുകഖന  ഓണ്  ലലലന്  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  സലാംവബധനാനലാം
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നടെപ്പെനാകബയതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ലഎ.റബ.  മബഷന് വഴബ സലാംസ്ഥനാനലത്ത എലനാ

വബകലജക്ക്  ഓഫസ്പീസുകേളബലുലാം  കബനാഡ്ബനാന്റെക്ക്  ഇന്റെര്ലനറക്ക്  സസൗകേരദലാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയലാം നബലവബലുള്ള ഇന്റെര്ലനറക്ക്  കേണക്ഷലന്റെ കവഗതയലാം ഡനാറനാ

ലലകേമനാറനബരക്കുലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ബബ.എസക്ക്.എന്.എല്-ലന്റെ

FTTH  കേണക്ഷനുകേളബകലയക്ക്   മനാറുനതബനുളള   നടെപടെബയലാം

സതസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.   തനാലൂകക്ക്  പുന:സലാംഘടെന  സലാംബനബചക്ക്  കജനായബന്റെക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷണറുലടെ  കനതൃതതത്തബല്  രൂപസ്പീകേരബച  ടെസ്പീലാം  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

തയനാറനാകബവരബകേയനാണക്ക്.  റവനന്യൂ  ഓഫസ്പീസുകേള്  നല്കുന  വബവബധ

സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേള്കക്ക്  സനാധുതനാ  കേനാലയളവക്ക്  നബശ്ചയബചതബലന്റെ

അടെബസ്ഥനാനത്തബല്  ജനാതബ  സര്ട്ടബഫബകറബലന്റെ  കേനാലനാവധബ  3  വര്ഷമനായബ

പുതുകബ  നബശ്ചയബക്കുകേയലാം  വബദദനാര്തബകേള്  സമര്പ്പെബക്കുന  കനനാണ്

ക്രസ്പീമബലലയര്  സര്ട്ടബഫബകറബനക്ക്  കകേനാഴക്ക്  പൂര്ത്തബയനാകുനതുവലര

കേനാലനാവധബയണനായബരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  വരുമനാന  സര്ട്ടബഫബകറബലന്റെ

അകപക്ഷകേര്  അസല്  സൂക്ഷബക്കുകേയലാം  വബവബധ  ആവശദങ്ങള്കക്ക്

ഹനാജരനാക്കുകമനാള്   ഇവയലടെ   സതയലാം  സനാക്ഷദലപ്പെടുത്തബയ  പകേര്പ്പെക്ക്

ഹനാജരനാകണലമനലാം  ഒരു   സര്ട്ടബഫബകറബലന്റെ  പകേര്പ്പുതലന  ഇവയലടെ

കേനാലയളവബനുളളബല്  വബവബധ  ആവശദങ്ങള്കനായബ  ഉപകയനാഗബകനാനനാകുന
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രസ്പീതബയബല്  നബര്കദശലാം  നല്കുന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.  ലകേ-കഫനാണ്  സലാംവബധനാനലാംവഴബ  ഓണ്  ലലലനബലൂലടെ  അകപക്ഷ

സമര്പ്പെബക്കുനതബനുളള  ബുദബമുട്ടക്ക്  ഒഴബവനാകനാനനാകുലമനലാം  വബകലജക്ക്

ഓഫസ്പീസുകേളബല്  'ഫ്രണക്ക്  ഓഫസ്പീസക്ക്'  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന  കേനാരദലാം

പരബഗണനയബലനാലണനലാം  ഒന്പതക്ക്  ജബലകേളബല്  വബകലജക്ക്  കരഖകേള്

സൂക്ഷബകനാന്  കമനാകഡണ്  ലറകകനാര്ഡക്ക്  റൂമുകേള്  സ്ഥനാപബക്കുനതനാലണനലാം

വബകലജക്ക്  കരഖകേള്  ഡബജബറലനാകനാന്  നടെപടെബ  സതസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.  വബകലജക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  തസ്തബകേ  അപക്ക്  കഗ്രഡക്ക്  ലചയക്ക്  ലഡപന്യൂട്ടബ

തഹസസ്പീല്ദനാര്  തസ്തബകേയനാക്കുന  കേനാരദലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനായബ  ചര്ച

ലചയ്യുനതനാണക്ക്.  906  വബകലജുകേളബല്  റസ്പീ-സര്കവ്വേ  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം  30

വബകലജുകേളുലടെ  റസ്പീ-സര്കവ്വേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെനവരബകേയമനാണക്ക്.

റസ്പീ-സര്കവ്വേയമനായബ  ബനലപ്പെട്ടുണനായബട്ടുളള   ആകക്ഷപങ്ങള് പരബഹരബകനാന്

സനാധബചബട്ടുലണനലാം  സര്കവ്വേ,  റവനന്യൂ,  രജബകസഷന്  വകുപ്പുകേള്

സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചുലകേനാണക്ക്  ആധുനബകേ രസ്പീതബയബലുള്ള സര്കവ്വേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടെത്തുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.
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49 (*548)   കറനാഡുകേളബല് സുരക്ഷബതതതലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനക്ക് നടെപടെബ

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കറനാഡുകേളബല്  സുരക്ഷബതതതലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ

വകുപ്പെബലന്റെ  പദതബ-പദതബകയതര  ഫണക്ക്  വബനബകയനാഗബചക്ക്  ഇനദന്  കറനാഡക്ക്

കകേനാണ്ഗ്രസക്ക് അനുശനാസബക്കുന മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുളള ലലസന് കബനാര്ഡുകേള്,

കറനാഡക്ക്  മനാര്കബലാംഗുകേള്,  ഒബ്ജകക്ക്  ഹസനാര്ഡക്ക്  മനാര്കറുകേള്,  സ്റ്റഡുകേള്,

ഡബലബകനറര്  കപനാസ്റ്റുകേള്,  ക്രനാഷക്ക്  ബനാരബയറുകേള്  തുടെങ്ങബയവ

സ്ഥനാപബച്ചുവരുനലണനലാം  സബഗ്നലുകേള്  സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

വബഭനാഗത്തബനുലാം ലതരുവക്ക് വബളക്കുകേള് സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക് തകദശസതയലാംഭരണ

സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  ചുമതല  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.

ഗതനാഗതക്കുരുകക്ക്  രൂക്ഷമനായ  ടെസൗണുകേളബല്  സബഗ്നലുകേള്,  മസ്പീഡബയന്,

ടനാഫബകക്ക് ലഎലന്റെക്ക്,  ഡബലലവഡര് എനബവ സ്ഥനാപബക്കുകേയലാം സ്ഥലലാം,  ഫണക്ക്

എനബവയലടെ  ലഭദതയനുസരബചക്ക്  കറനാഡുകേളുലടെ  വസ്പീതബ  കൂട്ടബ  കറനാഡക്ക്  കസഫബ

ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെക്ക്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  ലചയ്യുനണക്ക്.

തബരുവനനപുരലാം,  ലകേനാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  തലകശ്ശേരബ-മനാഹബ,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്

ലലബപ്പെനാസുകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനകതനാലടെ  ഗതനാഗതക്കുരുകക്ക്  വലബയ

കതനാതബല്  പരബഹരബകലപ്പെടുനതനാണക്ക്.  കൂടെനാലത  കചര്ത്തല-കേഴക്കൂട്ടലാം
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കദശസ്പീയപനാത  നനാലുവരബപ്പെനാത  വബകേസന  പദതബയബല്  ആറബങ്ങല്

ലലബപ്പെനാസുലാം ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കദശസ്പീയപനാതയബലല ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെട്ട

കറനാഡുകേളബല്   കറനാഡക്ക്  സുരക്ഷനാ  ഓഡബറക്ക്  നടെത്തബയലാം  ലകേ.എസക്ക്.റബ.പബ.,

ലകേ.ആര്.എഫക്ക്.ബബ.,  റബകക്ക്,  കേബഫ്ബബ  എനബവയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയലാം

കദശസ്പീയപനാത  66-ല്  4/6  വരബപ്പെനാതനാ  വബകേസന  പദതബയബലുലാം

കദശസ്പീയപനാതകേള്  കപവ്ഡക്ക്  കഷനാള്ഡകറനാടു  കൂടെബയ  രണ്ടു  വരബപ്പെനാതയനായബ

വബകേസബപ്പെബക്കുന  പദതബയബലുലാം  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ബസക്ക്കബകേള്

നബര്മ്മേബച്ചുവരുനതനായബ  മനബ  അറബയബച്ചു.  സലാംസ്ഥനാന  പനാതകേളബലുലാം  മറക്ക്

കറനാഡുകേളബലുമനായബ കേലണത്തബയബട്ടുളള 116 ബനാകക്ക് കസനാട്ടുകേളബല്  46 എണ്ണലാം

മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  അപകേടെരഹബതമനാകനാന്  കറനാഡക്ക്

സുരക്ഷനാ അകതനാറബറബയലാം  ലപനാതുമരനാമത്തക്ക്  (നബരത്തക്ക്)  വബഭനാഗത്തബനു കേസ്പീഴബല്

വരുനവയലടെ  തബരുത്തല്  നടെപടെബകേള്     ടെബ  വകുപ്പുലാം  നടെപ്പെനാക്കുനണക്ക്.

നനാറക്ക്പനാകക്ക് പഠനലാം നടെത്തബ കേലണത്തബയ  159  കമഖലകേളബല് അപകേടെങ്ങള്

കുറയ്ക്കുനതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ നടെപ്പെനാകകണ പ്രവൃത്തബകേള് സലാംബനബചക്ക്  കകേന്ദ്ര

കറനാഡക്ക്  ഗതനാഗത  ലലഹകവ  മനനാലയലത്ത  അറബയബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.

അപകേടെങ്ങള് കുറയ്ക്കുനതബനനായബ കറനാഡക്ക്  കസഫബ ഓഡബറക്ക്,  കസഫബ ലലഡ്രെെവക്ക്

എനബവ  നടെത്തുന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുനതനാലണനലാം  കറനാഡക്ക്  കസഫബ
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അകതനാറബറബ,  മരനാമത്തക്ക്,  തകദശഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  എനബവയലടെ

സഹകേരണകത്തനാലടെ  പ്രവര്ത്തനരഹബതമനായ  ടനാഫബകേക്ക്/സസ്പീറക്ക്  ലലലറ്റുകേള്

നസ്പീകലാം ലചയ്യുനതബനക്ക്  നടെപടെബ സതസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടെബയനായബ  മനബ  അറബയബച്ചു.  ദസ്പീര്ഘദൂര  യനാത്രകനാര്കനായബ  നബശ്ചബത

അകേലങ്ങളബല്  കടെനായക്ക് ലറക്ക്  അടെകമുളള  വബശമമുറബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്

അടെബയനര  നടെപടെബ  സതസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനക്ക്  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടെലപട്ടുലകേനാണക്ക് മുഖദമനബ അറബയബച്ചു.  

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

6351  മുതല്  6657  വലരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  120  എണ്ണത്തബനുലാം

ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)    


