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  II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   8,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

25(*241)   വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ നബയമലാം

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (ലപനാഫ. സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

2009-ലല  കകേന്ദ്ര  വബദദനാഭദനാസ  അവകേനാശ  നബയമപകേനാരലാം  ലപനാതു  വബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജലാം  ഫലപദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കുട്ടബയുലട

തനാമസസ്ഥലത്തുനബനലാം  അടുത്തുള്ള  സ്കൂളബകലയ്ക്കുള്ള  അകേലലാം,  വനാഹന  സസൗകേരദലാം

തുടങ്ങബയവ പരബഗണബചയ് സ്കൂള് മനാപ്പെബലാംഗയ് ശനാസസ്പീയമനായബ പുനര് നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതബനയ്

വബദദനാഭദനാസ  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതബനനായബ

എസയ്.എസയ്.എ.  വഴബ ധനസഹനായലാം ലഭബക്കുനലണ്ടെനലാം സലാംസ്ഥനാനലത്ത സര്ക്കനാര്
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സ്കൂളുകേളബല്  സ്കൂള്  മനാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേമ്മേബറബകേളുലാം  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളബല്  സ്കൂള്

ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  മനാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേമ്മേബറബകേളുലാം  പബ.റബ.എ.-കേളുലാം  ഫലപദമനായബ

പവര്ത്തബക്കുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ലപനാതുവബദദനാലയങ്ങലള

ശനാകസ്പീകേരബചലകേനാണ്ടെയ്  സനാമൂഹബകേ-സനാലാംസനാരബകേ-മതനബരകപക്ഷ  ജനനാധബപതദ

വബദദനാഭദനാസത്തബനയ്  പശനാത്തലലമനാരുക്കുലമനലാം  141  സ്കൂളുകേലള  മബകേവബലന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം അദദനാപകേരുലട

അക്കനാഡമബകേയ്  നബലവനാരലാം  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  ലമനാഡഡ്യൂളുകേളുലാം  കപനാഗ്രനാമുകേളുലാം

ഇന്റെകഗ്രറയ്  ലചയ്തുലകേനാണ്ടുള്ള  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേളുലാം  ഗണബതശനാസ  പഠനലാം

സുഗമമനാക്കുന്നതബനനായബ  എസയ്.എസയ്.എ.-യബലൂലട  ഗണബകതനാത്സവലാം,

ബ്രയബന്കസനാമബലാംഗയ്  ലസഷന്  എന്നബവയുലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുലമനലാം

കുട്ടബകേള്ക്കനാവശദമനായ  പനാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം  യൂണബകഫനാമുലാം  സമയബനബതമനായബ

സ്കൂളുകേളബല് എത്തബക്കുലമനലാം  അദദനാപകേ പരബശസ്പീലന പരബപനാടബകേള് റബവഡ്യൂ ലചയയ്

കപനാരനായ്മ  പരബഹരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ലലപമറബ  സ്കൂളുകേളുലട  ഭസൗതബകേ

സനാഹചരദലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  പരബശസ്പീലനലാം  സബദബച  അദദനാപകേരുലട

കസവനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുലമനലാം  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സ്കൂളുകേള്  സര്ക്കനാര്

ഏലറടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ്

വബകധയമനായബ  മനാത്രകമ  ഇന്റെര്  ഡബസബക്ടയ്  ടനാന്സ്ഫര്  നടത്തുകേയുള്ളൂലവനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

26(*242)   ഗുണകമന്മയുള്ള വബദദനാഭദനാസലാം കുട്ടബകേളുലട അവകേനാശലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ    എസയ്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.,

ലഎ.റബ  @  സ്കൂള്,  സസ്പീമനാറയ്,  ഡയറയ്,  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.,  എസയ്.എസയ്.എ.  എന്നബവ

ഉള്ലപ്പെടുത്തബലക്കനാണ്ടെയ് സലാംസ്ഥനാനതല ടനാസയ് കഫനാഴയ് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഇലാംഗസ്പീഷയ്

പഠനലാം  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  'ഹകലനാ  ഇലാംഗസ്പീഷയ്'  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഒന  മുതല്  പനണ്ടു  വലര  കനാസ്സുകേളബലല

അദദനാപകേര്ക്കയ്  പരബശസ്പീലനത്തബലൂലട  നൂതനമനായ  പഠന  കബനാധന  തനങ്ങള്

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാലണനലാം  കേമഡ്യൂട്ടര്  സനാകങ്കതബകേ  വബദദയുലട  സഹനായകത്തനാലട

പഠനലാം  ഫലപദമനാക്കുന്നതബനയ്  ഇ-കേണ്ടെന്റെയ്  വബകേസബപ്പെബക്കനാനുളള  പദതബകേള്

പുകരനാഗമബചവരുനലവനലാം ഇതബനനായബ  ലഎ.റബ.  @  സ്കുള്  ഒരു കപനാര്ട്ടലബനയ്  രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.    ഓട്ടബസലാം  ബനാധബച  കുട്ടബകേലള

സമൂഹത്തബലന്റെ  മുഖദധനാരയബകലയയ്  ലകേനാണ്ടുവരുന്നതബനനായബ  ഓകരനാ  മണ്ഡലത്തബലലാം

'ഓട്ടബസലാം  പനാര്ക്കയ്  '  നബര്മ്മേബക്കുന്നതനാണയ്.  പഠനകത്തനാലടനാപ്പെലാം  കുട്ടബകേളുലട

സര്ഗ്ഗപരമനായ  കേഴബവുകേള്  കപനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  കേരബക്കുലലാം

കേമ്മേബറബകേള്ക്കുപുറലമ  'ടനാലന്റെയ്  ലനാബയ്'  എന്ന  നൂതന  ആശയത്തബനയ്  രൂപലാം
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നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  സലാംസ്ഥനാനലത്ത  പസ്പീ  ലലപമറബ  കമഖലയബലല  പശനാത്തല

സസൗകേരദ  വബകേസനലത്തപ്പെറബ  പഠബക്കുന്നതബനയ്  എസയ്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.-ലയ

ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭബക്കുന്ന  മുറയയ്  കൂടുതല്  ശനാസസ്പീയമനായ

മനാറങ്ങള്  വരുത്തുലമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.    മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ

അദദയന വര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമയ്  അ ദദനാപകേരുലട ടനാന്സ്ഫര് നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സ്കൂളുകേളബല്  കപനാസയ്  കബകയഷന്

നടത്തുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  നബലവബലള്ള  അദദനാപകേര്ക്കയ്  ശമളലാം  ലഭബക്കുനലണ്ടെന്നയ്

ഉറപ്പുവരുത്തുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

27(*243) റവനഡ്യൂ വകുപ്പെബലന അഴബമതബ വബമുകമനാക്കുവനാന് നടപടബ

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  'Service  at  finger  tips'  എന്ന  ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേവബദദയുലട

ഉപകയനാഗത്തബലൂലട  അഴബമതബ  പൂര്ണ്ണമനായബ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം

നബയമങ്ങളുലാം ചട്ടങ്ങളുലാം കേനാകലനാചബതമനായബ പരബഷ്കരബചയ് ഓഫസ്പീസയ് പവര്ത്തനലാം കൂടുതല്

സുതനാരദവുലാം  കേനാരദക്ഷമവുമനാക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

അനഭബലഷണസ്പീയമനായ  പവണതകേള്  തടയുന്നതബനുലാം  കേനാരദക്ഷമമനായ

പവര്ത്തനത്തബനയ്  കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുന്നതബനുമനായബ  മൂന്നയ്  വബജബലന്സയ്  ലഡപഡ്യൂട്ടബ

കേളക്ടര്  കേനാരദനാലയങ്ങള്  ഫലപദമനായബ  ഇടലപടല്  നടത്തുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ
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അറബയബച.  എലനാ  ജബലനാ  കേളക്ടകററ്റുകേളബകലയുലാം  പരബകശനാധനനാ  സലാംഘത്തബനയ്

വബജബലന്സബലന്റെ  അധബകേനാരലാം  നല്കേബ  സസ്പീനബയര്  സൂപണ്ടെബലന്റെ  കനതൃതസത്തബല്

ഇന്ലസക്ഷന്  &  വബജബലന്സയ്  വബഭനാഗമനായബ  പവര്ത്തബചവരുനലണ്ടെനലാം  ലനാന്റെയ്

റവനന്യു കേമ്മേസ്പീഷണറുലട കേനാരദനാലയത്തബലല ഇന്ലസക്ഷന് & ഓഡബറയ് വബഭനാഗലാം സബയ്

ഓഫസ്പീസുകേളബല്  നബരന്തരമനായബ  പരബകശനാധന  നടത്തുനലണ്ടെനലാം  അഴബമതബ

സലാംബനബച  വബവരങ്ങള്  ഉന്നത  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  മുതല്  മനബമനാലര  വലര  കനരബട്ടയ്

അറബയബക്കുന്നതബനയ്  ലപനാതുജനങ്ങള്ക്കയ്  സസൗകേരദലമനാരുക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇങ്ങലന

ലഭബക്കുന്ന പരനാതബകേള്ക്കയ് ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനലാം ലലകേലക്കനാള്ളുന്നതനാലണനലാം മനബ

വദകമനാക്കബ.  1957-ലല  ലനാന്റെയ്  കേണ്സര്വന്സബ  ആക്ടനുസരബചയ്  കേകയ്യേറങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  വബകലജയ്-തനാലൂക്കയ് ഓഫസ്പീസുകേളബല്

ഇടനബലക്കനാലര  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ്   ലനാന്റെയ്  റവനന്യു  കേമ്മേസ്പീഷണറുലട  കനതൃതസത്തബല്

ഏകേദബന  മബന്നല്  പരബകശനാധന  നടത്തുന്നതബനുലാം  ഓഫസ്പീസുകേളബല്  സബ.സബ.ടബ.വബ.

കേദനാമറകേള് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം  ഡബജബലലറസയ്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

ലപനാതുജനങ്ങകളനാടയ്  മനാനദമനായബ  ഇടലപടുന്നതബനനാവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമന്നയ്  മനബ  അറബയബച.

കേനാസര്കഗനാഡയ്,  വയനനാടയ്,  പനാലക്കനാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണനാകുളലാം,  ലകേനാലലാം,

തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലകേളബല്  ലസഷദല്  സസനാഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചയ്  ഇന്ലസക്ഷന്
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നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  54  കപലര  സലസന്റെയ്  ലചയ്യുകേയുലാം   130

കപര്ലക്കതബലര  നബയമനടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  തൃശ്ശൂര്  ജബലയബല്

ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ  ഭൂമബ  കകേവശലാംവചനുഭവബക്കുന്ന  ആളുകേള്ക്കയ്  പട്ടയലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ  ഓഫസ്പീസുകേളബല്  ആവശദനാനുസരണലാം  സനാഫബലന

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം മനാനന്തവനാടബ  തനാലൂക്കബലല കേനാട്ടബക്കുളലാം എകസറബല്  221  ഏക്കര്

ഭൂമബ  തബരബലചടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  തസരബതലപ്പെടുത്തനാന്  സനാധബചലവനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

28(*244) ഇ  -  സനാമബലാംഗയ് സലാംവബധനാനലാം

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, ടഷറബ  വകുപ്പെബലന്റെയുലാം  നനാഷണല്  ഇന്ഫര്മനാറബകയ്  ലസന്റെറബലന്റെയുലാം

സലാംയുക  സഹകേരണകത്തനാലട  ആധനാര  രജബകസഷനുകേള്ക്കയ്  ഇ-സനാമബലാംഗയ്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  ഓണ്ലലലന്  സലാംവബധനാനത്തബനയ്  രൂപകേല്പ്പെന

നല്കേബ  സലാംസ്ഥനാനലമനാട്ടനാലകേ  വദനാപബപ്പെബക്കനാന്  ലക്ഷദമബട്ടബട്ടുലണ്ടെന്നയ്  സഭലയ

അറബയബച.   രജബകസഷന്  ഓഫസ്പീസുകേളബലല  അഴബമതബ  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ആധുനബകേവത്കേരണലാം  സനാദദമനാക്കുന്നതബനുമനായബ  ഇ-കപലമന്റെയ്  സലാംവബധനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലവണ്ടെര്മനാരുലാം  ആധനാരലമഴുത്തുകേനാരുലാം  കനരബടുന്ന

ലതനാഴബലബലനായ്മയയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്   ഗവണ്ലമന്റെയ്  സന്നദമനാലണനലാം  മനബ
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വദകമനാക്കബ.  ഇ-സനാമബലാംഗയ് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  'എനബലവയര്

രജബകസഷന്  സസ്പീലാം'  പരസ്പീക്ഷണനാടബസ്ഥനാനത്തബല്  ആരലാംഭബക്കുലമനലാം  ആധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേ  വബദദ  നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള്  ലവണ്ടെര്മനാര്ക്കയ്  നബയമനാനുസൃതമനായ

ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2235

മുതല്  2557  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  153 എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


