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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ഏപബല്   25,   ചചനാവ

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുചടെ  അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2017  ഏപബല്

മനാസലാം 25-ാം തതീയതബ ചചനാവനാഴ്ച രനാവബചല 8.30 -നന് കദശതീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാചടെ

ബഹുമനാനചപ്പെട്ട സതീക്കര് ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്,   സതീതത്വചത്ത  അപമനാനബക്കുന

തരത്തബല്  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ  നടെത്തബയ  പസനാവനയുമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ട

വബഷയലാം  കചനാകദദനാത്തരകവള  റദന്  ചചയന്  ചര്ച്ച  ചചയ്യണചമനനാവശദചപ്പെട്ടന്

പതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്   ബനാനര്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടെബച്ചന്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചചകേനാണന്

സതീക്കറുചടെ  ഡയസബനുമുനബല്  വന്നുനബനന്  ബഹളലാം  വയ്ക്കുകേയുലാം  പസ്തുത  വബഷയലാം

അടെബയന്തരപകമയമനായബ  പരബഗണബക്കുനതനാചണനന്  സതീക്കര്  അറബയബച്ചതബനനാല്

അവരവരുചടെ സതീറ്റുകേളബകലയന് തബരബചകേകപ്പെനാകുകേയുലാം ചചയ.)
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(ബനാക്കറബല് ചകേനാടുത്തബരബക്കുന നമ്പര് ഇഇൗ സകമ്മേളനത്തബല് അനുവദബച്ച

കചനാദദങ്ങളുചടെ നമ്പറബചന സൂചബപ്പെബക്കുന്നു.)

1(*1) കേനായബകേ പരബശതീലനത്തബനുലാം മനാസന് ഡബലബനുമുള്ള നബബന്ധനകേള്

മുഖദമനബ  (ശതീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

ആര്.എസന്.എസന്.-ചന്റെ കനതൃതത്വത്തബല് വര്ഗതീയ ധ്രുവതീകേരണലാം ലക്ഷദമബട്ടുചകേനാണന്

സലാംസനാനത്തുണനായബട്ടുള്ള  അക്രമ  സലാംഭവങ്ങള്ചക്കതബചര  സമകയനാചബതമനായ

ഇടെചപടെല് നടെത്തനാന കേഴബഞബട്ടുചണനന്  സഭചയ അറബയബച.  2011-ചല  കകേരള

കപനാലതീസന് ആകബചല 73-ാം വകുപ്പുപകേനാരലാം കേനായബകേ പരബശതീലനലാം നടെത്തുനതബനന്

നബയനണങ്ങള്  ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണന്നുലാം  അധബകേനാരചപ്പെട്ടയനാളുചടെ

അനുമതബയബലനാചത  ആക്രമണകമനാ  സത്വയലാംരക്ഷകയനാ  സലാംബന്ധബച്ച

അഭദനാസരതീതബകേള് ഉള്ചക്കനാള്ളുന കേനായബകേ പരബശതീലനലാം  സലാംഘടെബപ്പെബക്കുവനാകനനാ

പചങ്കെടുക്കുവനാകനനാ  പനാടുള്ളതചലന്നുലാം  നബഷ്കര്ഷബച്ചബട്ടുണന്.   ഇക്കനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുനതബനന്  സബന്  ഇനചസകര്  പദവബയബല്  കുറയനാത്ത  ഒരു

ഉകദദനാഗസചന  അധബകേനാരചപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.   ആകബചല  75 -ാം  വകുപ്പുപകേനാരലാം

മനാസന്  ഡബലബലാംഗന്  നബകരനാധബക്കുനതബനന്  ജബലനാ  മജബകസ്ട്രേറബനുലാം   ആവശദമനാചണനന്

കേരുതുന  പക്ഷലാം  വബജനാപനലാം  മുകഖന  നബകരനാധനലാം  ദതീര്ഘബപ്പെബക്കനാന

സര്ക്കനാരബനുലാം   അധബകേനാരമുചണന്നുലാം  സര്ക്കനാര്  -  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളുചടെയുലാം

കക്ഷത്രങ്ങളുചടെയുലാം  കകേനാമ്പഇൗണ്ടുകേളബല്  നടെത്തബവരുന  മനാസന്  ഡബലബലാംഗന്
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നബകരനാധബക്കുനതബനന്   നബയനണങ്ങള്  ഏര്ചപ്പെടുത്തുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാചണന്നുലാം മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബലയബല്

മദസ  അദദനാപകേചന  ചകേനാലചപ്പെടുത്തബയ  സലാംഭവത്തബചല  ഗൂഢനാകലനാചനചയപ്പെറബ

ചചക്രലാംബനാഞന് എസന്.പബ.-യുചടെ കനതൃതത്വത്തബല് അകനത്വഷണലാം നടെത്തുന്നുചണന്നുലാം

വര്ഗതീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങള്  തടെയുനതബനുള്ള  ശമങ്ങള്  ശക്തബചപ്പെടുത്തുനതബചന്റെ

ഭനാഗമനായബ നബലവബലുള്ള മനാര്ഗനബര്കദശങ്ങളബല് കേനാകലനാചബതമനായ മനാറലാം വരുത്തുന

കേനാരദലാം   പരബകശനാധബക്കുനതനാചണന്നുലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  വര്ദബചവരുന

കുറകൃതദങ്ങള്  തടെയുനതബനുലാം   നബയമവബരുദ  ആര്.എസന്.എസന്.  ശനാഖകേള്

നബരതീക്ഷബക്കുനതബനുലാം   ചപനാതു  സലങ്ങള്  കേകയ്യറബ  ആയുധ  പരബശതീലനലാം

നടെത്തുനവചര  കേചണത്തുനതബനുലാം    മതസലാംഘടെനകേളുചടെ  കപരബല്  കേനായബകേ

പരബശതീലനലാം  നടെത്തുനവചര  നബയമത്തബനുമുനബല്  ചകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം  നടെപടെബ

സത്വതീകേരബക്കുലാം.  കേനായബകേ  ക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നബലവബചല

സലാംവബധനാനങ്ങള്  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനന്   പഞനായത്തുതലത്തബല്

ക്ലബ്ബുകേചള  ചപനാകമനാട്ടന്  ചചയചകേനാണ്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്

ശക്തബചപ്പെടുത്തുനതനാചണന്നുലാം  കുട്ടബകേളുചടെ സനാലാംസനാരബകേ നബലവനാരവലാം  മനാനുഷബകേ

മൂലദങ്ങളുലാം  കചനാര്ത്തബക്കളയുന  സലാംഘടെനനാ  പവര്ത്തനങ്ങള്ചക്കതബചര  സമൂഹലാം

ജനാഗ്രത  പനാലബക്കണചമന്നുലാം    ഉപകചനാദദത്തബനന്  മറുപടെബയനായബ  മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ. 
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2(*2)  കപനാലതീസന്  കസനയുചടെ  ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനുലാം  കേനാരദക്ഷമത  

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടെപടെബ

    മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കപനാലതീസന്  കസനയുചടെ  കേനാരദക്ഷമത

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പരബശതീലനങ്ങള്  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബച്ചന്

നടെപ്പെനാക്കബവരുന്നുചണന്നുലാം   കപനാലതീസന്  കസനയുചടെ  ആധുനബകേവത്കേരണത്തബചന്റെ

ഭനാഗമനായബ  100  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്  ആധുനബകേ  കേമ്പമ്പ്യൂട്ടറുകേളുലാം  കസനാഫന് ചവയറുകേളുലാം

ലഭദമനാക്കബ സനാര്ട്ടന് കപനാലതീസന് കസ്റ്റേഷനുകേളനാക്കബചക്കനാണന് ശനാസതീയമനായ രതീതബയബല്

കകേസന് അകനത്വഷബക്കുനതബനനാവശദമനായ പരബശതീലനലാം നല്കുന്നുചണന്നുലാം  സഭചയ

അറബയബച.  സനാര്ട്ടന്  ക്ലനാസന്  റലാം,  ചചസബര്  കഫനാറനസബകേന്  ലനാബന്  എനതീ

സഇൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടെബ കപനാലതീസന് അക്കനാഡമബചയ സനാര്ട്ടന് അക്കനാഡമബ ആക്കനാനുള്ള

നടെപടെബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണന്.  19  കപനാലതീസന്  ജബലകേളബലുലാം  ചമനാചചബല്

കഫനാറനസബകേന്  യൂണബറ്റുകേളുലാം    ചചസബര്  കുറകൃതദങ്ങള്  തടെയുനതബനനായബ  ഒരു

എത്തബക്കല്  ഹനാകക്കഴന്  ടെതീമുലാം   രൂപതീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  ഫബലാംഗര്പബന്റെന്  ബമ്പ്യൂകറനാകയയുലാം

ചടെലബകേമ്മേമ്പ്യൂണബകക്കഷകനയുലാം ഡബജബറചചലസന് ചചയ്യുനതബനുലാം  തബരുവനന്തപുരത്തന്

കകേനതീകൃത കലനാക്കപ്പെന് ചസന്റെറുലാം ജബലകേള്കതനാറുലാം ആധുനബകേ രതീതബയബലുള്ള കചനാദദലാം

ചചയ്യല് മുറബകേള്   സനാപബക്കുനതബനുലാം   നടെപടെബ സത്വതീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  കേണ്ണൂര് ജബലയന്

പുറചമ  അഞന് പധനാന നഗരങ്ങളബല് പബങ്കെന് കപനാലതീസന് കേണ്കടനാള് റമുകേളുലാം  514

കപനാലതീസന്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്  ചചക്രലാം  ആന്റെന്  ക്രബമബനല്  ടനാക്കബലാംഗന്  ചനറന് വര്ക്കന്
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സബസ്റ്റേവലാം    പവര്ത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുണന്.   സലാംസനാനചത്ത   എലനാ  കപനാലതീസന്

കസ്റ്റേഷനുകേളബലുലാം  ജനചചമത്രബ കപനാലതീസബലാംഗന് സലാംവബധനാനലാം വദനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം  സതീ

സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുനതബനന്  പബങ്കെന് പകടനാളബലാംഗലാം ചമനാചചബല് ആപബകക്കഷനുകേളുലാം,

ചവബന് പനാറന്കഫനാമുകേളുലാം തയ്യനാറനാക്കബവരുന്നു. കൂടെനാചത കപനാലതീസന് കസ്റ്റേഷനുകേള് സതീ

സഇൗഹൃദമനാക്കുനതബനന്  റബസപ്ഷന,  വനബതനാ  ചഹല്പ്പെന്  ചഡസന്,

കടെനായന് ലകറനാടുകൂടെബയുള്ള വബസബകറഴന്  റലാം എനബവയുലാം  സനാപബചവരുന്നു.    ഒറയന്

തനാമസബക്കുന വൃദജനങ്ങളുചടെ   കപരുവബവരങ്ങളടെങ്ങബയ പകതദകേ രജബസ്റ്റേറുകേള്

അതനാതന്   കപനാലതീസന്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്   സൂക്ഷബക്കുകേയുലാം  ജനചചമത്രതീ  ബതീറ്റുകേള്

ഇവര്ക്കന് പകതദകേ ശദ നല്കുകേയുലാം ഇവരുചടെ സുരക്ഷയനാവശദമനായ സഹനായലാം

നല്കേണചമനന് ഉകദദനാഗസര്ക്കന് നബര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണന്.  ചചസബര്

കുറകൃതദങ്ങള് തടെയുനതബനന് ആധുനബകേ സഇൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടെബയ  ചചസബര് കഡനാലാം

ചടെകകനാപനാര്ക്കബല് പവര്ത്തബചവരുന്നുചണന്നുലാം വബവബധ കപനാലതീസന് ജബലകേളബലുള്ള

ചചസബര്  ചസല്ലുകേള്,  ചചഹചടെകേന്  ചചക്രലാം  എനകേത്വയറബ  ചസല്,  സലാംസനാന

ചചസബര്  ചചക്രലാം  കപനാലതീസന്  കസ്റ്റേഷന  എനബവയുചടെ  കനതൃതത്വത്തബല്  സ്കൂളുകേള്,

കകേനാകളജുകേള്,  മറന്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്,  റസബഡനസന്

അകസനാസബകയഷനുകേള്,  ദൃശദ-ശവദ-പത്ര  മനാധദമങ്ങള്  എനബവ  മുഖനാന്തബരലാം

കബനാധവല്ക്കരണലാം നടെത്തബവരുന്നുചണന്നുലാം മുഖദമനബ അറബയബച.   കപനാലതീസന്

കസ്റ്റേഷനുകേളബചല  അലാംഗബലലാം   വര്ദബപ്പെബക്കുനകതനാചടെനാപ്പെലാം   കുറനാകനത്വഷണലാം,
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ക്രമസമനാധനാനപനാലനലാം,  ജനചചമത്രബ  ചുമതലകേള്  എനബവ  കേനാരദക്ഷമമനായബ

നബര്വഹബക്കുനതബനന്  കപനാലതീസന്  കസനയബല്  വബകകേനതീകേരണലാം

നടെപ്പെനാക്കുനതുമനാണന്.   ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കൃതദനബര്വഹണത്തബല്  വതീഴ്ചവരുത്തുന

കപനാലതീസന് ഉകദദനാഗസര്ചക്കതബചര നടെപടെബ സത്വതീകേരബക്കുനതനാചണന്നുലാം ആധുനബകേ

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടെബയ  തതീരകദശ  കപനാലതീസന്  സലാംവബധനാനലാം

നടെപ്പെബലനാക്കുനതനാചണന്നുലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടെബയനായബ  മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ.  

3(*3) എനകഡനാസള്ഫനാന ദുരബതബനാധബതര്ക്കന് സഹനായലാം

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കദശതീയ  മനുഷദനാവകേനാശ  കേമ്മേതീഷന

ശബപനാര്ശ  ചചയ  ധനസഹനായത്തബചന്റെ  മൂനനാലാം  ഗഡുവനായ  56,76,00,000/-

രൂപയ്ക്കുപുറചമ  2013-ല്  നടെത്തബയ  ചമഡബക്കല്  കേദനാമ്പബല്  പചങ്കെടുത്തബട്ടുലാം

ദുരബതബനാധബത  പട്ടബകേയബല്  ഉള്ചപ്പെടെനാത്തതുലാം  മനാരകേ  കരനാഗങ്ങള്  ഉചണനന്

കേചണത്തബയതുമനായ  128  കപര്ക്കുകൂടെബ  മുഖദമനബയുചടെ  ദുരബതനാശത്വനാസനബധബയബല്

നബന്നുലാം  ധനസഹനായലാം  അനുവദബച്ചബട്ടുചണനന്  സഭചയ  അറബയബച.  സഇൗജനദ

ചബകേബത്സ അനുവദബച്ച വകേയബല് വബവബധ ആശുപത്രബകേള്ക്കന് 2,51,81,841/- രൂപയുലാം

നബനാര്ഡന് - RIDF സതീമബല്ചപ്പെടുന പദതബകേള്ക്കനായബ ഇരുപതന് കകേനാടെബ രൂപയുലാം

ചചലവഴബച്ചതബനന്  പുറചമ     വബവബധ ആശുപത്രബകേള്,  ജലവബതരണലാം തുടെങ്ങബയ

പദതബകേള്ക്കനായബ ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയ 236 പദതബകേളബല് 172  പദതബകേള്
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പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണന്.  റവനമ്പ്യൂ റബക്കവറബ നബയമത്തബചല  71-ാം വകുപ്പെന്

ബനാധകേമനായുള്ള  സനാപനങ്ങളബല്  നബന്നുലാം,  ബനാങ്കുകേളബല്  നബന്നുലാം

എനകഡനാസള്ഫനാന  ദുരബതബനാധബതര്  എടുത്തബട്ടുള്ള  വനായ്പകേളബകന്മേലുള്ള  ജപബ

നടെപടെബകേള്ക്കന്  26.10.2016  മുതല്  ഒരു  വര്ഷകത്തയന്  കൂടെബ  ചമനാറകട്ടനാറബയലാം

ദതീര്ഘബപ്പെബച്ചബട്ടുചണന്നുലാം  ദുരബതബനാധബതര്ക്കന്  എലാം  പനാനല്ഡന്  ആശുപത്രബകേള്,

ചമനാചചബല്  ചമഡബക്കല്  യൂണബറന്,  ഡയനാലബസബസന്  യൂണബറന്  തുടെങ്ങബയവയബലൂചടെ

വബദഗ്ധ ചബകേബത്സ നല്കേബവരുന്നുചണന്നുലാം  11  പഞനായത്തുകേളബചല കരനാഗബകേളുചടെ

ചബകേബത്സയനായബ  വനാഹന  സഇൗകേരദലാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണന്നുലാം  സബ.എച്ചന്.സബ.,

പബ.എച്ചന്.സബ.  എനബവബടെങ്ങളബല്   ഫബസബകയനാചതറനാപ്പെബസ്റ്റുകേചള

നബയമബച്ചബട്ടുചണന്നുലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  എനകഡനാസള്ഫനാന  ബനാധബത

പട്ടബകേയബല് ഉള്ചപ്പെട്ടവര്ക്കന് വബവബധ ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ തബരബച്ചറബയല് കേനാര്ഡന്

അനുവദബക്കുകേയുലാം   ദുരബതബനാധബതരുചടെ ശനാരതീരബകേവലാം മനാനസബകേവമനായ ഉനമനലാം

ലക്ഷദമനാക്കബ  ഒരു റതീഹനാബബലബകറഷന വബകലജബനന്  മൂളബയനാര്  പഞനായത്തബല്  25

ഏക്കര് ഭൂമബ കേചണത്തബ ഉപകയനാഗനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണന്.  നബലവബലുള്ള

7  ബഡ്സന്  സ്കൂളുകേള്ക്കുപുറചമ  10  ബഡ്സന്  സ്കൂളുകേളുചടെ    പവര്ത്തനലാം

പുകരനാഗമബക്കുനതനായുലാം   അഞന്  സലങ്ങളബല്   ചസഷദനാലബറബ  ചമഡബക്കല്

കേദനാമ്പുകേള്  നടെത്തബ  അര്ഹരനായവചര  കേചണത്തബ   ദുരബതബനാധബത  പട്ടബകേയബല്

ഉള്ചപ്പെടുത്തബ ആനുകൂലദങ്ങള് അനുവദബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാചണന്നുലാം
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മുഖദമനബ  വദക്തമനാക്കബ.  എനകഡനാസള്ഫനാന  ദുരബതബനാധബതരുചടെ

പുനരധബവനാസത്തബനനായബ ധനസഹനായലാം ആവശദചപ്പെട്ടുചകേനാണ്ടുള്ള പുതബയ ശബപനാര്ശ

കകേന സര്ക്കനാരബനന് സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുചണന്നുലാം കേതീടെനനാശബനബ നബര്മ്മേനാതനാക്കളബല് നബന്നുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം ഇഇൗടെനാക്കുന കേനാരദവലാം      അവശത അനുഭവബക്കുന ജനങ്ങള്ക്കന്

ചബകേബത്സനാ  സഇൗകേരദലാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തുന  കേനാരദവലാം   പരബകശനാധബക്കുനതനാചണന്നുലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.  

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത 1 മുതല്

352 വചരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 42 എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധചപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


