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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   10,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(9-3-2017-നച്ച്  അടബയന്തര പ്രകമയനാവെതരണ കവെളയബല്   ബഹു.

മുഖദമനബ  നടത്തബയ  പരനാമര്ശലാം  പബന്വെലബക്കണവമനനാവെശദവപ്പെട്ടച്ച്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെച്ച്  പ്രസനാവെന  നടത്തുകേയലാം  പ്രസ്തുത  വെബഷയലാം

സലാംബനബചച്ച്  സകമ്മേളനലാം  അവെസനാനബക്കുനതബനുമുമച്ച്  റൂളബലാംഗച്ച്

നല്കുനതനാവണനച്ച് ബഹു.  സസ്പീക്കര് അറബയബക്കുകേയലാം വചയ.  തുടര്നച്ച്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്   മുദനാവെനാകേദലാം  മുഴക്കുകേയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

ബഹബഷ്കരബക്കുകേയലാം വചയ.)
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24(*241) രനാഷസ്പീയ മനാധദമബകേച്ച് ശബക്ഷനാ അഭബയനാന്

  
വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (വപ്രനാഫ.  സബ.  രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ഗുണകമന്മയള  വസക്കണ്ടറബ  വെബദദനാഭദനാസലാം   കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്

ലഭദമനാക്കുകേവയന  ലക്ഷദകത്തനാവട  ആവെബഷ്കരബച   കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത  പദതബയനായ

രനാഷസ്പീയ  മനാധദമബകേച്ച്  ശബക്ഷനാ  അഭബയനാന്  (ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ)  പ്രകേനാരലാം  5

കേബകലനാമസ്പീറ്റര്  ചുറ്റളവെബനുളബല്  വവഹസ്കൂളുകേള്  സനാപബക്കുനതബനനാവെശദമനായ

ഭഭൗതബകേ  സനാഹചരദലാം  ഒരുക്കുകേ,  എലനാ  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളുകേള്ക്കുലാം  50,000  രൂപ

വെസ്പീതലാം   ഗ്രനാന്റെച്ച്  നല്കുകേ,  ഭബനകശഷബയള  കുട്ടബകേവള   പഠനത്തബല്

സഹനായബക്കുനതബനനായബ  വസഷദല്  ടസ്പീകചഴബവനയലാം  ആയമനാകരയലാം  നബയമബക്കുകേ,

വസക്കണ്ടറബ  തലത്തബലുള  അദദനാപകേര്ക്കുലാം  വസഷദല്  ടസ്പീകചഴബനുലാം  10

ദബവെസവത്ത ഇന്-സര്വസ്പീസച്ച്  വട്രെയബനബലാംഗച്ച്  നല്കുകേ,  സയന്സച്ച്,  കേണക്കച്ച്  എനസ്പീ

വെബഷയങ്ങള് പഠബപ്പെബക്കുന അദദനാപകേര്ക്കച്ച് പ്രകതദകേലാം പരബശസ്പീലനലാം   നല്കുകേ

തുടങ്ങബയ പദതബകേളനാണച്ച്   സലാംസനാനത്തച്ച് നടപ്പെബലനാക്കബ വെരുനവതനച്ച്  സഭവയ

അറബയബച. 2017-18 വെര്ഷത്തബല്  4   സ്കൂളുകേളബല്  Ideal  Lab  പദതബയലാം

വെബദദനാര്തബകേളുവട  വതനാഴബല്  സലാംരലാംഭകേതത്വ  പദതബക്കനായബ  82  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം

അനുവെദബചബട്ടുണ്ടച്ച്.   വപനാതുവെബദദനാഭദനാസലാം  ശകബവപ്പെടുത്തുനതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.-യവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഹയര്  വസക്കണ്ടറബ  തലത്തബലുലാം

വെദനാപബപ്പെബക്കുകേ, ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.- ഫണ്ടച്ച് സര്ക്കനാര്/എയ്ഡ്സച്ച്  കമഖലയബവല
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വെബദദനാലയങ്ങള്ക്കുലാം  അനുവെദബക്കുകേ,  വെബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  ശനാസ്ത്രതതത്വങ്ങള്

പഠബക്കുവെനാനുള  അവെസരമുണ്ടനാക്കുകേ,  വസക്കണ്ടറബ  സ്കൂളുകേളബവല

വെബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ കേത്വസദന് ബനാങച്ച് തയനാറനാക്കബ വെബതരണലാം വചയ്യുകേ, തസ്പീരകദശ

വെബദദനാലയങ്ങളബല് പഠബക്കുന കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  പുതബയ പദതബകേള് ആവെബഷ്കരബക്കുകേ,

സ്കൂള് വകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ ഫണ്ടച്ച് അനുവെദബക്കുകേ തുടങ്ങബയ പദതബകേള്

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്    ആവെശദവപ്പെട്ടബട്ടുവണ്ടനച്ച്  മനബ  വെദകമനാക്കബ.

കകേരളത്തബവല  142  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.-  സ്കൂളുകേള്  വകേ.ഇ.ആര്.  അനുസരബചച്ച്

തസബകേ നബര്ണ്ണയലാം  നടത്തനാവുന വെബധലാം    ഏവറ്റടുത്തതബലുവട  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്

അനുവെദബച  തുകേ  പൂര്ണ്ണമനായലാം  ഉപകയനാഗവപ്പെടുത്തുനതബനുള  സനാഹചരദലാം

സൃഷബചബട്ടുവണ്ടനലാം  ആവെശദവമങബല്  തനാല്ക്കനാലബകേനാടബസനാനത്തബല്

അദദനാപകേവര നബയമബക്കനാനുലാം തുടര്നച്ച് പബ.എസച്ച്.സബ.  വെഴബ നബയമനലാം നടത്തനാനുലാം

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടനച്ച്  മനബ  അറബയബച.    സ്കൂളുകേള്   മബകേവെബവന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുനതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഭഭൗതബകേ  സനാഹചരദങ്ങള്

വമചവപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  ഹനാബബറ്റനാറ്റച്ച്  ഉള്വപ്പെവടയള  ഏജന്സബകേള്ക്കച്ച്

നല്കുനതബല്  തടസ്സമബവലനലാം     കേണ്ണൂര്  ജബലയബല്   അപ്കഗ്രഡച്ച്  വചയ

സ്കൂളുകേളുവട   വകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച്  ഫണ്ടച്ച്  ലഭദമനാക്കനാനനാവെശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുവമനലാം  അദദനാപകേര്ക്കച്ച് ശമളലാം ലഭദമനാക്കുനതബല് നബലനബല്ക്കുന

സനാകങതബകേ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുവമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ
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മനബ വെദകമനാക്കബ. 

25(*242)    വനല്വെയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണലാം

റവെനന്യൂവുലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ഈ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വെനകശഷലാം  2008-വല

കകേരള  വനല്വെയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നബയമലാം  നബലവെബല്

വെരുനതബനുമുമ്പുള അനധബകൃത പരബവെര്ത്തനങ്ങള് ക്രമവപ്പെടുത്തുനതബനുള 3  എ

കഭദഗതബ  പബന്വെലബക്കുനതബനച്ച്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തബയബട്ടുവണ്ടനച്ച്  സഭവയ

അറബയബച.   കകേരള  വനല്വെയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നബയമപ്രകേനാരലാം

തയനാറനാക്കബയ  ഡനാറ്റനാ  ബനാങബല്  നബലലാം/തണ്ണസ്പീര്ത്തടലാം  എന  വെബഭനാഗത്തബലുലാം

നബര്വചനത്തബലുലാം ഉള്വപ്പെടനാത്തതുലാം  റവെനന്യൂ കരഖകേളബല്  നബലലാം അഥവെനാ തത്തുലദ

പദങ്ങളബല് കരഖവപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതുമനായ  ഭൂമബയബല്  വകേ.എല്.യ. ഉത്തരവെച്ച് കനാസച്ച്

(6)  പ്രകേനാരലാം  ജബലനാകേളക്ടര്/ആര്.ഡബ.ഒ.  വെസ്പീടച്ച്  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ

പഞനായത്തബല്  10  വസനലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ/കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്  5  വസനലാം  ഭൂമബ

നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബചച്ച്  ബനവപ്പെട്ട  വെബകലജനാഫസ്പീസര്,  കൃഷബ  ആഫസ്പീസര്

എനബവെരുവട  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭദമനാക്കബ  പരബകശനാധബചകശഷലാം  അനുമതബ

നല്കേനാവുനതനാവണനച്ച്   സര്ക്കനാര്  വെദകമനാക്കബയബട്ടുളതുലാം   കേനാലതനാമസലാം
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പരബഹരബക്കുനതബനനാവെശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണച്ച്.  സത്വകേനാരദ

വെദകബകേള് പനാടങ്ങളുലാം തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളുലാം മണ്ണബട്ടച്ച് നബകേത്തുനതുമനായബ ബനവപ്പെട്ടച്ച്

പരനാതബകേള്  ലഭബചബട്ടുവണ്ടനലാം   അനധബകൃത  പരബവെര്ത്തനലാം  ശദയബല്വപ്പെടുന

കകേസ്സുകേളബല് വസക്ഷന് 12 പ്രകേനാരലാം അധബകേനാരവപ്പെടുത്തബയ ഉകദദനാഗസര് കസനാപച്ച്

വമകമ്മേനാ  നല്കുകേയലാം  വചയ്യുനണ്ടച്ച്.  അനധബകൃത  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കച്ച്  ഉപകയനാഗബച

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വെനാഹനങ്ങളുലാം  പബടബവചടുക്കുവമനലാം    നബയമവെദവെസകേള്

ലലാംഘബചച്ച് രൂപനാന്തരവപ്പെടുത്തബയ സലങ്ങള് പൂര്വ സബതബയബലനാക്കുനതബനച്ച് ജബലനാ

കേളക്ടര്മനാര്  വസക്ഷന്  13  പ്രകേനാരലാം  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബചവെരുനതനായലാം  മനബ

വെദകമനാക്കബ. കൃഷബഭൂമബയബല്  കനാസബഫബകക്കഷന്  നടത്തുനതബവനക്കുറബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കനാവുനതനാവണനലാം നബകേത്തബയ  നബലലാം പൂര്വസബതബയബലനാക്കനാന്

കേഴബഞബട്ടുവണ്ടനലാം    2008-  നച്ച്   മുന്പച്ച് നബകേത്തവപ്പെട്ട ഭൂമബയവട കേനാരദത്തബല്

വവഫനല്  'ഡനാറ്റനാബനാങച്ച്'  തയനാറനാക്കുകേയലാം   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുകേയലാം

വചയ്യുവമനലാം     ലക്ഷക്കണക്കബനച്ച്  രൂപ   വചലവെഴബചച്ച്  വെസ്പീടച്ച്/  അനുബന

സനാപനങ്ങള്  നബലലാം  നബകേത്തബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബവനതബവര  ശകമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുവമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ  വെദകമനാക്കബ.

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  കകേനാട്ടുളബ  തണ്ണസ്പീര്ത്തടലാം  നബകേത്തുനതുമനായബ  ബനവപ്പെട്ട

വെബഷയത്തബല്  പരബകശനാധബചച്ച്  ആവെശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണവമനച്ച്
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ജബലനാകേളക്ടകറനാടച്ച്  ആവെശദവപ്പെട്ടബട്ടുവണ്ടനച്ച്   ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബല്

ഇടവപട്ടുവകേനാണ്ടച്ച് വതനാഴബലുലാം എകക്സൈസലാം വെകുപ്പുമനബ വെദകമനാക്കബ.  

26(*243)  കേരടച്ച് കദശസ്പീയ വെബദദനാഭദനാസ നയലാം

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (വപ്രനാഫ.  സബ.  രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)    നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സലാംസനാന കേരബക്കുലലാം കേമ്മേബറ്റബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന  പനാഠദപദതബയലാം

പനാഠപുസകേവുമനാണച്ച്  സലാംസനാന  സബലബസച്ച്  പബന്തുടരുന  സ്കൂളുകേളബല്

നടപ്പെനാക്കുനവതനലാം       മബകേച വെബദദനാഭദനാസലാം നല്കേനാനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

നടനവകേനാണ്ടബരബക്കുകേയനാവണനലാം  സഭവയ  അറബയബച.   കേരടച്ച്  വെബദദനാഭദനാസ

നയത്തബവല   പ്രധനാന  ആശയങ്ങള്   സലാംബനബചച്ച്   പരബകശനാധബചബട്ടുവണ്ടനലാം

ജനനാധബപതദപരവുലാം  ആധുനബകേ  വെബദദനാഭദനാസ  രസ്പീതബക്കച്ച്  അനുസൃതവുമനായ

വെബദദനാര്തബ/അദദനാപകേ  ബനലാം  വെബകേസബപ്പെബക്കുവമനലാം  മനബ  വെദകമനാക്കബ.

അതനാതച്ച്  സലാംസനാനത്തബവന്റെ   തനബമ  നബലനബര്ത്തബവക്കനാണ്ടച്ച്    സനാകങതബകേ

വെബദദയവട  വെളര്ചയ്ക്കനുസരബചച്ച്    കേരബക്കുലലാം  രൂപവപ്പെടുത്തനാനുള  അവെകേനാശലാം

നല്കേണവമനലാം വെബദദനാഭദനാസ പരബപനാലനലാം ഉറപ്പെനാക്കണവമനലാം വെബദദനാഭദനാസവത്ത

ജനനാധബപതദവെത്കേരബക്കുന  പ്രക്രബയയ്ക്കനാണച്ച്  ഊനല്  നല്കകേണ്ടവതനലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവെണ്വമന്റെബകനനാടച്ച്  ആവെശദവപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടച്ച്.   വെബദദനാര്തബകേളുവട  ജനനാധബപതദ

അവെകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കണവമനലാം  സലാംഘടനനാസത്വനാതനദലാം  നബകഷധബക്കുന
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നബലപനാടബകനനാടച്ച്   സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്  വെബകയനാജബപ്പെനാവണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വെദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2752

മുതല്  3091 വെവരയള കചനാദദങ്ങളബല്  194 എണ്ണത്തബനുലാം  ബനവപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


