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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVIII-4

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   നഫെബ്രുവരബ   06,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  നകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുനടെ നമ്പറബനന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

9 (*91)   വബദദനാലയങ്ങളബനല അടെബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള് 

നപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപനാഫെ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്) നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  നബലവബലുണനായബരുന്ന

അടെബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങളുനടെ  അപരദനാപ്തത  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

വബദദനാലയങ്ങനള  മബകേവബനന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ  ഉയരത്തുന്നതബനുമനായബ

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളള നപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തബനന്റെ ഭനാഗമനായബ
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141  സ്കൂളുകേളബല്  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാനടെ   നബരമ്മേനാണപവൃത്തബകേള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണനലാം 21 സ്കൂളുകേളബല് നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തബയനാകബയബട്ടുനണനലാം

ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച്ച  213  സ്കൂളുകേളബല്  70  എണ്ണത്തബനന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  10  എണ്ണലാം  പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുനണന്നക്ക്  സഭനയ

അറബയബച. ആയബരലാം കുടബകേളബല് കൂടുതല് പഠബക്കുന്ന 166 സ്കൂളുകേള്ക്കുലാം 500-

നുലാം 1000-നുലാം ഇടെയബല് കുടബകേള് പഠബക്കുന്ന 446 സ്കൂളുകേള്ക്കുലാം ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുളളതു  കൂടെനാനത  പനാന്  ഫെണക്ക്  ഉപകയനാഗബചലാം  നബരമ്മേനാണ

പവരത്തനങ്ങള് നടെക്കുനണക്ക്.  കുടബകേളുനടെ എണ്ണത്തബനക്ക് ആനുപനാതബകേമനായബ

ശുചബമുറബകേള്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  ഉളളവ  വൃത്തബയനായബ

സൂക്ഷബക്കുന്നതബനുമനായബ  വൃത്തബയളള  ശുചബമുറബ  എന്ന  പദതബയലാം

നടെപ്പെനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  സ്കൂളുകേളുനടെ  അറകുറപ്പെണബകേള്കനായബ  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള്  അനുവദബക്കുന്ന  തുകേയ്ക്കുപുറനമ  പബ.ഡബ.  അകഇൗണബനല  തുകേ

ഉപകയനാഗബകനാന് അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുനണനലാം നതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയനടെ

ഭനാഗമനായബ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  മുകഖന  1000  സ്കൂളുകേളബല്

ശുചബമുറബ നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുളള പദതബകക്ക് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുനണനലാം മനബ

അറബയബച.   കേഴബഞ്ഞ  മൂന്നക്ക്  അദദയന  വരഷങ്ങളബലനായബ  2200  സ്കൂളുകേള്

പുതുകബ  പണബയനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  മനാരച്ചക്ക്  മനാസകത്തനാനടെ  അവ
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പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം  നചയ്യുന്നതനാണക്ക്.  ഇതബനനായബ  3553  കകേനാടെബ  രൂപ

നചലവഴബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വയനനാടെക്ക്  ജബല്ലയബനല  ബകത്തരബയബല്  സരവ്വജന  സ്കൂള്

നകേടബടെ  നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  5  കകേനാടെബ  രൂപയലാം  ഗവണ്നമന്റെക്ക്  സ്കൂളുകേളുനടെ

ശുചബമുറബ നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  1,51,20,000/-  രൂപയലാം  1506  സ്കൂളുകേളുനടെ

ശുചബമുറബ അറകുറപ്പെണബകേള്കനായബ 1978.5 ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.

നബകയനാജകേമണ്ഡലനാടെബസനാനത്തബല്  നടെനനകേനാണബരബക്കുന്ന  പവൃത്തബകേളുനടെ

പുകരനാഗതബ  സലാംബനബച്ചക്ക്  അതനാതക്ക്  എലാം.എല്.എ.-മനാനര  കൃതദമനായബ

അറബയബക്കുന്നതനാനണനലാം  2020  അവസനാനകത്തനാനടെ  അനനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബലുള്ള  141  സ്കൂളുകേളുനടെ നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തബയനാക്കുനമനലാം മനബ

അറബയബച.  ഇന്നകേലബനന ഏല്പ്പെബച്ച നബരമ്മേനാണ പവൃത്തബകേളുനടെ പുകരനാഗതബ

വബലയബരുത്തുകേയലാം കകേനാണ്ടനാക്ടരമനാരുനടെ  ബബല്ലുകേള്  മനാറുന്നതബനല

കേനാലതനാമസവലാം  കേണ്സ്ട്രക്ഷനുമനായബ  ബനനപ്പെട  പശ്നങ്ങളുലാം

പരബഹരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  നസ്പീതബ  ആകയനാഗബനന്റെ വബലയബരുത്തല് പകേനാരലാം  82

കപനായബന്റുകേള്  കനടെനാന്  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുനണനലാം  ഇതക്ക്

100-കലയക്ക്  എത്തബകനാനനാണക്ക്  ശമബക്കുന്നനതനലാം  കുടബകേള്കക്ക്  യൂണബകഫെനാലാം

വബതരണലാം നചയ്യുന്നതബലുണനാകുന്ന കേനാലതനാമസലാം പരബഹരബക്കുന്നതനാനണനലാം

തബരൂര  കബനായ്സക്ക്  നനഹസ്കൂളബനന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പവൃത്തബകേളുനടെ  തടെസലാം
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സലാംബനബച്ചക്ക് പരബകശനാധബക്കുന്നതനാനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ

മനബ അറബയബച.   

 10 (*92) നബരമ്മേനാണ പവൃത്തബകേളുനടെ ഗുണനബലവനാരലാം

 നപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  നപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഏനറടുത്തക്ക്  നടെത്തുന്ന

പവൃത്തബകേളബനല  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പെനാകനാന്  സലാംസനാനനത്തനാടനാനകേ

കേസ്വനാളബറബ  കേണ്കടനാള്  വബഭനാഗലാം  ശകബനപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണനലാം  ഇതബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്,  എറണനാകുളലാം,  തബരുവനനപുരലാം  ജബല്ലകേളബല്

എകബകേക്യൂടസ്പീവക്ക്  എഞബനസ്പീയറുനടെ  കേസ്പീഴബലുലാം  മറക്ക്  ജബല്ലകേളബല്  അസബസ്റ്റന്റെക്ക്

എകബകേക്യൂടസ്പീവക്ക് എഞബനസ്പീയറുനടെ കേസ്പീഴബലുമനായബ കേസ്വനാളബറബ കേണ്കടനാള് ലനാബുകേള്

പവരത്തബചവരുന്നതനായലാം വകുപ്പെബനന്റെ കേസ്പീഴബല് വരുന്ന എല്ലനാ പവൃത്തബകേള്ക്കുലാം

ജബല്ലനാതല കേസ്വനാളബറബ  കേണ്കടനാള് ലനാബക്ക്  മുകഖനയള്ള  second  tier  കേസ്വനാളബറബ

സരടബഫെബകറബനന്റെ  അടെബസനാനത്തബല്  മനാത്രമനാണക്ക്  നനഫെനല്  കപനമന്റെക്ക്

നടെത്തുന്നനതനലാം  സഭനയ  അറബയബച. രണക്ക്  കകേനാടെബ  രൂപയക്ക്  മുകേളബലുളള

പവൃത്തബകേള്കക്ക്  കകേനാണ്ടനാക്ടര  സസ്വനലാം  നചലവബല്  കേസ്വനാളബറബ  ലനാബക്ക്

സജ്ജമനാകണനമന്നക്ക്  Standard  Bidding  Document  പകേനാരലാം
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നബഷ്കരഷബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡുകേള്  ദസ്പീരഘകേനാലലാം  ഈടുനബല്ക്കുന്നതബനനായബ

ബബ.എലാം.&ബബ.സബ., നനവറക്ക് കടെനാപ്പെബലാംഗക്ക് രസ്പീതബകേളുലാം പരസ്പീക്ഷണനാടെബസനാനത്തബല്

ഫുള്  നഡപ്തക്ക്  റബക്ലകമഷന്  നടെകകനാളജബയലാം  നടെപ്പെനാകനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കൂടെനാനത സസ്വനാഭനാവബകേ റബ്ബര,         കേയര-ജബകയനാനടെകക്ക്നനറല്,  പനാസ്റ്റബകേക്ക്

എന്നബവയലാം കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക് ഉപകയനാഗബക്കുനണക്ക്.  ഇനദന് കറനാഡക്ക്

കകേനാണ്ഗ്രസബനന്റെയലാം  MoRTH-നന്റെയലാം  നസസബഫെബകകഷനനുസരബച്ചനാണക്ക്

കദശസ്പീയപനാതകേളുനടെ  നബരമ്മേനാണലാം  നടെത്തുന്നനതനലാം  5  കകേനാടെബ  രൂപയക്ക്

മുകേളബലുളള പവൃത്തബകേള്  EPC (Engineering Procurement Construction)

mode-ലനാണക്ക്  നടെപ്പെനാക്കുന്നനതനലാം  ഇത്തരത്തബല്  നടെപ്പെനാക്കുന്ന

പസ്പീരബകയനാഡബകല്  റബനക്യൂവല്  പവൃത്തബകേള്കക്ക്   ഡബഫെക്ടക്ക്  ലയബബലബറബ

പസ്പീരബഡനായബ  3  വരഷവലാം  ഫ്ലകബബബള്  കപനമന്റെബല്  നബരമ്മേബക്കുകേകയനാ

നസ്ട്രങ്തനബലാംഗക്ക്  നടെത്തുകേകയനാ  നചയ്യുന്ന  പവൃത്തബകേള്കക്ക്  5  വരഷവലാം

നബശ്ചയബച്ചബട്ടുനണനലാം മനബ അറബയബച.  നപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെക്ക് നബരത്തുകേളുലാം

പനാലങ്ങളുലാം വബഭനാഗത്തബല് നടെന്ന ക്രമകകടുകേനള സലാംബനബച്ച അകനസ്വഷണ

റബകപ്പെനാരടബനന്റെ അടെബസനാനത്തബല് ഉത്തരവനാദബകേളനായവരനകതബനര അച്ചടെക
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നടെപടെബ  പുകരനാഗമബചവരബകേയലാം  പനാലനാരബവടലാം  പനാലലാം  നബരമ്മേനാണത്തബനല

അഴബമതബ  സലാംബനബച്ചക്ക്  വബജബലന്സക്ക്  അകനസ്വഷണലാം  നടെത്തബവരബകേയമനാണക്ക്.

ഇഇൗ  മനാസലാം  17-ാം  തസ്പീയതബ   നടെക്കുന്ന  കയനാഗത്തബല്  കകേനാണ്ടനാകക്ടഴക്ക്

അകനാഡമബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്   ചരച്ച  നചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

കറനാഡബനന്റെ  ഉപരബതലലാം  കേടബകൂടബ  നബരമ്മേബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബച്ചക്ക്

ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുന്നതനാനണനലാം  കേരമന-കേളബയബകനാവബള

കറനാഡബനന്റെ  അവസനാന  റസ്പീച്ചബനന്റെ  സലകമനറടുകല്   നടെപടെബകേള്  ഉടെന്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാനണനലാം  കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  കേനാലത്തുണനായബട്ടുള്ള

ചടവബരുദമനായ നടെപടെബകേള് സലാംബനബച്ചക്ക്   അകനസ്വഷണലാം നടെത്തബ നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം  അഴബമതബരഹബതമനായ  പവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്

സരകനാര  നടെത്തുന്നനതനലാം  മനബ  അറബയബച.   ഭരണ-പതബപക്ഷ

വദതദനാസമബല്ലനാനത  ഓകരനാ  മണ്ഡലങ്ങളബനലയലാം  കറനാഡുകേളുനടെ  സമഗ്ര

വബകേസനലാം  ലക്ഷദമനാകബയളള  നബരമ്മേനാണ  പവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്

നടെത്തബവരുന്നനതനലാം  തബരുവനനപുരലാം  നഗരത്തബനല  നപനാതുമരനാമത്തക്ക്

കറനാഡുകേളുനടെ  സഇൗന്ദരദവല്കരണത്തബനനായബ  25  കകേനാടെബ  രൂപ

നസ്പീകബവച്ചബട്ടുനണനലാം   അറകുറപ്പെണബകേള്കനായബ  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
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നചലവഴബകനാന്  എകബകേക്യൂടസ്പീവക്ക്  എഞബനസ്പീയരമനാരകക്ക്  അധബകേനാരലാം

നല്കേണനമന്ന  നബരകദ്ദേശലാം  പരബഗണബകനാവന്നതനാനണനലാം  കേഴക്കൂടലാം-അടൂര

കസഫബ  കകേനാറബകഡനാര  നബരമ്മേനാണലാം  അനബമഘടത്തബലനാനണനലാം

നകേ.എസക്ക്.ടെബ.പബ.  കറനാഡക്ക്  കേകയ്യേറലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്  ചസ്പീഫെക്ക്  എഞബനസ്പീയറുമനായബ

ചരച്ച  നചയ്യുന്നതനാനണനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച.  

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

1073  മുതല് 1441  വനരയളള കചനാദദങ്ങളബല് 90  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനനപ്പെട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


