
1

II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-13

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   15,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

44(* 391 ) ലസന്ട്രല് കറനാഡയ് ഫണബല് നബനലാം അനുമതബ ലഭബച്ച പദതബകേള്

ലപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ഇഇൗ സര്ക്കനാരബലന്റെ കേനാലത്തയ് സബ.ആര്.എഫയ്.  പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെട്ട

29   കപനാജക്ടുകേള്ക്കനായബ  397  കകേനാടബ  രൂപയുലട  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച്ചബട്ടുലണനലാം

കേഴബഞ്ഞ  മൂനവര്ഷത്തബനുളബല്  യനാലതനാരുവബധ  പുകരനാഗമന  പവൃത്തബകേള്കലാം

വബകധയമനാകേനാത്ത,  10  കേബകലനാ  മസ്പീറ്ററബല്  കുറയനാത്ത  കമജര്  ജബലനാ  കറനാഡുകേള്,

സലാംസനാന-അന്തര്  സലാംസനാന  പനാതകേള്,  കദശസ്പീയപനാതയുമനായബ  ബനബപ്പെബകന

കറനാഡുകേള്,  ലറയബല്കവ  ഓവര്  ബബഡ്ജയ്,  അണര്  ബബഡ്ജയ്  തുടങ്ങബയവയുലട
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നബര്മ്മേനാണലാം,   കറനാഡയ്  സുരക്ഷനാ മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  എനബവയനായബ  50  കകേനാടബ  രൂപയുലട

കപനാജക്ടുകേള്  വലര  പദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തനാറുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

കറനാഡുകേളബലല അനധബകൃത കേകയ്യേറ്റങ്ങളലാം പനാതകയനാര വദനാപനാരങ്ങളലാം തടയുനതബനയ്

നബലവബലല നബയമലാം കേര്ശനമനാകനതനാലണനലാം നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തബയനാകേനാത്തതുലാം

കേരനാര്  ഉറപ്പെബക്കനാത്തതുമനായ സബ.ആര്.എഫയ്.  വര്കകേള് റബവവ്യൂ  ലചയ്യുലമനലാം കകേന

ഫണയ്  ലഭദമനാകനതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയ  ഉകദദനാഗസര്ലക്കതബലര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകലമനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  സബ.ആര്.എഫയ്.-ല് ഉള്ലപ്പെടുതനതബനനായബ

സമര്പ്പെബകന പകയനാറബറ്റബ  ലബസബനയ്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുനതബല് കകേന ഉപരബതല

മനനാലയലാം  കേനാലതനാമസലാം  വരുതനതനായബ  ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം  2017-18

സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  വയനനാടയ്,  പത്തനലാംതബട്ട,  ഇടുക്കബ  ജബലകേളബലല  കറനാഡുകേളലട

നവസ്പീകേരണത്തബനയ്  മുന്ഗണന  നല്കുലമനലാം  കറനാഡുകേളലട  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേളലാം

സലാംരക്ഷണവലാം ഉള്ലപ്പെടത്തക്കവബധത്തബല് ലസന്ട്രല് കറനാഡയ് ഫണയ് ആകയ് കഭദഗതബ

വരുത്തണലമനയ് കകേന ഗവണ്ലമന്റെബകനനാടയ് ആവശദലപ്പെടുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

45(* 392) വനാഹനലപ്പെരുപ്പെലാം കനരബടനാന് കറനാഡയ് വബപുലസ്പീകേരണവലാം ലലബപ്പെനാസയ്   
നബര്മ്മേനാണവലാം

ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,
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സലാംസനാനലത്ത  നനാഷണല്  -  കസറ്റയ്  ലലഹകവകേളലാം  പധനാന  കറനാഡുകേളലാം

സലാംരക്ഷബകനതബനുലാം  കേകയ്യേറ്റങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബകനതബനുലാം  കേനാല്നടയനാത്രക്കനാര്കലാം

വനാഹനങ്ങള്കലാം  സുരക്ഷബത  യനാത്ര  സനാദദമനാകനതബനുമനായബ  കസറ്റയ്  ലലഹകവ

ലപനാട്ടക്ഷന് ആകയ് ബനാധകേമനാക്കബ ഉത്തരവയ് പുറലപ്പെടുവബച്ചബട്ടുലണനലാം എന്.എച്ചയ്-ലന്റെ

പരബധബയബല് വരുന കറനാഡുകേളലട ലലഹകവ അകതനാറബറ്റബയനായബ എന്.എച്ചയ്.  വബഭനാഗലാം

എകബകേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്  എഞബനസ്പീയലറയുലാം  കസറ്റയ്  ലലഹകവയുലടയുലാം  ജബലനാ  കറനാഡുകേളലടയുലാം

ലലഹകവ  അകതനാറബറ്റബയനായബ  നബരതകേളലാം  പനാലങ്ങളലാം  വബഭനാഗലാം  എകബകേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്

എഞബനസ്പീയലറയുലാം  നബയമബച്ചബട്ടുലണനയ് സഭലയ അറബയബച. ബബ.എലാം. ആന്റെയ് ബബ.സബ.

ഉപകയനാഗബച്ചയ്  കറനാഡുകേള്  ലമച്ചലപ്പെടുതനകതനാലടനാപ്പെലാം   ഗതനാഗതത്തബരക്കയ്

നബയനബകനതബനനായബ  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ലലബപ്പെനാസുകേളലാം  ലലഫ

ഓവറുകേളലാം  നബര്മ്മേബകനലണനലാം  നബലവബലല  കറനാഡുകേളലട  നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ

എന്.ആര്.എലാം.ബബ.  ഉപകയനാഗബകനതബനയ്   സനാകങ്കതബകേനാനുമതബ നല്കുനലണനലാം

മനബ അറബയബച.  നനാഷണല് ലലഹകവ അകതനാറബറ്റബ ഓഫയ് ഇന്തദയുലട ചുമതലയബല്

എന്.എച്ചയ്.17,  എന്.എച്ചയ്.  47  എനബവ  സര്വസ്പീസയ്  കറനാകഡനാടുകൂടബ

നനാലുവരബപ്പെനാതയനായുലാം   മലറ്റലനാ  കദശസ്പീയപനാതകേളലാം  സലാംസനാന  ലപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പെബലന്റെ  ചുമതലയബല്  കപവ്ഡയ്  കഷനാള്ഡകറനാഡു  കൂടബയ  രണ്ടുവരബപ്പെനാതയനായബ
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വബകേസബപ്പെബക്കനാനുലാം കകേന മനനാലയലാം തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണനലാം തൃശ്ശൂര്,  എറണനാകേളലാം

ജബലകേളബലല  കറനാഡുകേള്  നനാലുവരബപ്പെനാതയനാകകേയുലാം  കേനാസര്കഗനാഡയ്,  കേണ്ണൂര്,

കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ഭനാഗങ്ങളബല്  സലകമലറ്റടുക്കല്  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  എലാം.ഡബ.ആര്.-ആയബ അപ്കഗ്രഡയ് ലചയ്ത കറനാഡുകേളലട ഗുണനബലവനാരലാം

ലമച്ചലപ്പെടുതനതബനനായബ കേസനാളബറ്റബ കേണ്കട്രനാള് വബലാംഗുലാം എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്

കകേനമനാക്കബ റസ്പീജബയണല് ഡബലലസന് വബലാംഗുലാം രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനലാം കറനാഡുകേളലട

ലമയബന്റെനന്സയ് വര്കകേളലട തത്സമയ പരബകശനാധനയലാം തുടര് നടപടബകേള്കമനായബ

ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയറുലട  കനതൃതസത്തബല്  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബല്  അസബസന്റെയ്

എഞബനസ്പീയര്മനാലര  നബകയനാഗബച്ചബട്ടുണയ്.  പഞനായത്തയ്-മുനബസബപ്പെല്-കകേനാര്പ്പെകറഷന്

കറനാഡുകേള്  നവസ്പീകേരബകനതബലനകറബച്ചയ്  ആകലനാചബകലമനലാം  മണ്ണുത്തബ  മുതല്

ആലുവ  വലരയുള  പകദശങ്ങളബലല  കറനാഡബലന്റെ  റസ്പീ  ടനാറബലാംഗയ്  പവൃത്തബകേള്

പുകരനാഗമബചവരുനലണനലാം 2018-ഓടുകൂടബ ലകേനാലലാം-ആലപ്പുഴ ലലബപ്പെനാസയ് കേമ്മേസ്പീഷന്

ലചയ്യേനാന്  സനാധബകലമനലാം  നബര്മ്മേനാണ  പവൃത്തബകേള്ക്കനാവശദമുള

ലപനാഫഷണലുകേളലട  അപരദനാപ്തത  പരബഹരബകനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 
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46 (* 393) പനാഠപുസ്തകേങ്ങളലട അച്ചടബയുലാം വബതരണവലാം

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

2017-18  അദദയന  വര്ഷലത്ത  മുഴുവന്  പനാഠപുസ്തകേങ്ങളലാം  മൂനയ്  വനാലദങ്ങളനായബ

അച്ചടബച്ചയ്  വബതരണലാം  ലചയ്യുനതബനയ്  കകേരള  ബുക്കയ്സയ്  ആന്റെയ്  പബബകക്കഷന്സയ്

ലസനാസസറ്റബലയ  (ലകേ.ബബ.പബ.എസയ്.)  ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനലാം  76%

പുസ്തകേങ്ങളലാം  സ്കൂള്  ലസനാസസറ്റബകേളബല്  എത്തബച്ചബട്ടുലണനലാം  പനാഠപുസ്തകേ

വബതരണത്തബനുള  നടപടബകേള്  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുലണനലാം  ആയതയ്

അവകലനാകേനലാം  ലചയ്യുനതബനയ്  ജബലനാ-സലാംസനാനതല  ഉകദദനാഗസലര

നബകയനാഗബച്ചബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.   8,9,10  കനാസ്സുകേളബലല  98  ശതമനാനലാം

പുസ്തകേങ്ങളലാം  സ്കൂളകേളബല്  എത്തബചകേഴബഞ്ഞുലവനലാം  ഇഇൗ  മനാസലാം  20-ാ

തസ്പീയതബകയനാടുകൂടബ  പനാഠപുസ്തകേ  വബതരണലാം  പൂര്ത്തബയനാകലമനലാം  ലറക്കസഗ്നൈസ്ഡയ്

അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളബകലയള  പുസ്തകേങ്ങള്  തയ്യേനാറനാക്കബയബട്ടുലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  'സബ-ആപ്റ്റയ്'  മുകഖേന  പ്ലസയ്  ടു  പനാഠപുസ്തകേങ്ങളലട  വബതരണലാം

പൂര്ത്തബയനായബവരുനലണനലാം  പ്ലസയ്  വണ്  പനാഠപുസ്തകേങ്ങളലട  വബതരണലാം കമയയ്

മനാസലാം  അവസനാനകത്തനാടുകൂടബ  പൂര്ത്തബയനാകനതനാലണനലാം  മലയനാള  ഭനാഷനാ  ബബല്

പനാസനാകനകതനാലട  സലാംസനാനലത്ത  സര്ക്കനാര്-എയ്ഡഡയ്-അണ്  എയ്ഡഡയ്
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കമഖേലകേളബലല  വബദദനാലയങ്ങളബല്  മലയനാളഭനാഷനാപഠനലാം  നബര്ബനമനാകനതബനയ്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  സ്കൂളകേലള  അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലയയ്  ഉയര്തനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  അദദനാപകേര്ക്കയ്  8  ദബവസലത്ത

പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബ  സലാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുലണനലാം  ആനുകേനാലബകേ

മനാറ്റങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ  പനാഠദപദതബയബലുലാം  പനാഠപുസ്തകേത്തബലുലാം  ആവശദമനായ

മനാറ്റങ്ങള് വരുതനതബനയ്  കേരബകലലാം കേമ്മേബറ്റബലയ സജ്ജമനാകനതനാലണനലാം മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  കുട്ടബകേളബല് കേനാര്ഷബകേ സലാംസനാരലാം വളര്ത്തബലയടുകനതബനനായബ കൃഷബ

പനാഠദപദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുതനതബനുലാം സ്കൂളകേളബല് ലലജവ ലലവവബധദ ഉദദനാനങ്ങള്

നബര്മ്മേബകനതബനുള  പദതബ  ആവബഷ്കരബകനതബനുലാം  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചകേഴബഞ്ഞുലവനലാം ഉചകചനാദദങ്ങളബലബടലപട്ടുലകേനാണയ് മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

47 (* 394) സ്കൂള് പരസ്പീക്ഷനാ സമ്പ്രദനായലാം ആധുനബകേവത്കേരബകവനാന് നടപടബ

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  വബശദമനായ ചര്ച്ചകേളലടയുലാം

പഠനങ്ങളലടയുലാം അടബസനാനത്തബല് വബദഗ്ദ്ധരനായ അദദനാപകേലര ഉള്ലപ്പെടുത്തബ ലപനാതു

പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കനായബ  കചനാദദബനാങ്കുകേള്  രൂപലപ്പെടുതനതനാലണനലാം  അവയുലട

സഹനായകത്തനാലട  കചനാദദകപപ്പെര്  തയ്യേനാറനാക്കബ  പരസ്പീക്ഷനാ  നബലവനാരലാം

ലമച്ചലപ്പെടുതനതബലനകറബച്ചയ്  ആകലനാചബകനതനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച. ഇഇൗ
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അദദയന  വര്ഷലത്ത  പ്ലസയ്  വണ്  കനാസ്സുകേള്  ജൂണ്  14 -ാ  തസ്പീയതബ  മുതല്

ആരലാംഭബകലമനലാം സബ.ബബ.എസയ്.ഇ./ ലഎ.സബ.എസയ്.ഇ. റബസല്ട്ടയ് വരുന മുറയയ് തുടര്

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ഒന  മുതല്  പ്ലസയ്  ടു  വലര

കനാസ്സുകേളബലുള  എലനാ  പരസ്പീക്ഷകേളലാം  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെയ്  കനരബട്ടയ്  നടതലമനലാം

എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  കചനാദദകപപ്പെര്  കചനാര്ച്ചയുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടയ്  നടത്തബവരുന

വബജബലന്സയ്  അകനസഷണത്തബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കുറ്റക്കനാര്ലക്കതബലര  കേര്ശന

നടപടബ സസസ്പീകേരബകലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്കലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  3608

മുതല്  3923  വലരയുള  കചനാദദങ്ങളബല്  156  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


