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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-18

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   22,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

63(*541) അഖബകലനദനാ ലപനാതു പ്രകവശന പരസ്പീക്ഷനാ നടത്തബപ്പെബലല വസ്പീഴ്ചകേള്

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

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ ഉത്തരവയ്  പ്രകേനാരലാം രനാജദലത്ത എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.,  ബബ.ഡബ.എസയ്.

പ്രകവശനലാം  നസ്പീറയ് -യ.ജബ.  റനാങ്കബലന്റെ  അടബസനാനത്തബലനായബരബക്കുലമനലാം  പ്രസ്തുത

പ്രകവശന  പരസ്പീക്ഷയലട  നടത്തബപ്പെയ്   ചുമതല  സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.-യനാണയ്

നല്കേബയബരബക്കുന്നലതനലാം  സലാംസനാനത്തയ്  നടന്ന  നസ്പീറയ്  പരസ്പീക്ഷയബല്  ഗുരുതരമനായ

വസ്പീഴ്ചകേള്  സലാംഭവബച്ചതനായബ  ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉത്തരവനാദബകേള്ലക്കതബലര

കേര്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലമന്നയ് കകേന്ദ്ര മനാനവ വബഭവകശഷബ  വകുപ്പുമനബലയ
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അറബയബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  തുടര്വര്ഷങ്ങളബല്  ഇത്തരലാം  നടപടബകേളുണ്ടെനാകേരുലതന്നയ്

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച. നസ്പീറയ് ഉള്ലപ്പെലടയള്ള പ്രകവശന

പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കയ് വബദദനാര്തബകേലള പ്രനാപ്തരനാക്കുന്ന വബധത്തബല് ഓറബയകന്റെഷന് കനാസയ്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുലമനലാം സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.  പരസ്പീക്ഷകേളബലല കൃതബമലാം തടയന്നതബനനായബ

ആധുനബകേ സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതബലനപ്പെറബ ആകലനാചബക്കുലമനലാം കചനാദദ

ബനാങ്കയ്  രൂപസ്പീകേരബച്ചയ്  പഠന-പരസ്പീക്ഷനാ  രസ്പീതബകേളബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായ  പരബഷ്കരണലാം

വരുത്തുലമനലാം  പരസര കൂട്ടനായ്മയബലൂലട  പരസ്പീക്ഷനാ സമ്പ്രദനായലാം മനാറബലയടുക്കുലമനലാം

ഓണ്ലലലന്  പരസ്പീക്ഷനാ  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

64(*542) ലപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബലല അദദനാപകേ ഒഴബവയ് നബകേത്തുന്നതബനയ് നടപടബ

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  നബലവബലുള്ള  അദദനാപകേ

ഒഴബവുകേള് യഥനാസമയലാം നബകേത്തുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഒഴബവുകേള്

പബ.എസയ്.സബ.-ക്കയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലചയ്യണലമന്നയ്  എലനാ  വബദദനാഭദനാസ

ഉപഡയറക്ടര്മനാര്ക്കുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  തസബകേ  നബര്ണ്ണയലാം,

നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം,  അധബകേ  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  സലാംരക്ഷണലാം,

പുനര്വബനദനാസലാം  എന്നബവ  സലാംബനബച്ചയ്  വബശദമനായ  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പുറലപ്പെടുവബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച.   2011-12  മുതല്  2015-16  വലരയള്ള
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കേനാലഘട്ടങ്ങളബലല  തസബകേ  നബര്ണ്ണയലാം  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുലണ്ടെനലാം  അധബകേലമന്നയ്

കേലണ്ടെത്തബയ  അദദനാപകേലരയലാം  അനദദനാപകേലരയലാം  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  അദദനാപകേ

ബനാങ്കയ്  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ടബ  ബനാങ്കബല്  നബനള്ള  ജസ്പീവനക്കനാലര  എയ്ഡഡയ്

സ്കൂളുകേളബകലയയ്  നബയമബക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  വബദദനാഭദനാസ  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ

വരുത്തുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  2014-15,

2015-16  കേനാലയളവബല്  അനുവദബച്ച  ഹയര്  ലസക്കണ്ടെറബ  സ്കൂളുകേളബല്  ഗസയ്

അദദനാപകേരനായബ  കജനാലബ  ലചയ്യുന്നവര്ക്കയ്  കവതനലാം  അനുവദബക്കനാന്  ഹയര്

ലസക്കണ്ടെറബ  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെയ്.  സനാര്ട്ടയ്  കനാസയ്  റലാം  എന്ന

ലക്ഷദലാം  ലലകേവരബക്കുന്നതബനുലാം  ആധുനബകേവത്കേരണലാം  സനാദദമനാക്കുന്നതബനുലാം

അദദനാപകേരുലട കേഴബവയ് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ പ്രകതദകേ പരബശസ്പീലന പരബപനാടബ

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനലാം  അക്കനാദമബകേയ്  നബലവനാരലാം  അനനാരനാഷ്ട്രതലത്തബകലയയ്

ഉയര്ത്തുന്നതബനനായബ  പനാഠദപദതബയബലുലാം  പനാഠപുസകേത്തബലുലാം  മനാറങ്ങള്

വരുത്തുലമനലാം  പ്രസ്പീ  ലലപ്രമറബ  മുതല്  സര്വ്വകേലനാശനാല  വലരയള്ള   വബദദനാഭദനാസലാം

ജനകേസ്പീയനാടബസനാനത്തബല്  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  എസയ്.സബ.ഇ.ആര്.റബ.-യലട

കനതൃതസത്തബല്  പഠനലാം  നടത്തബവരബകേയനാലണനലാം  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സ്കൂളുകേള്

സര്ക്കനാര് സ്കൂളുകേളനാക്കബ മനാറബയബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  പബ.എസയ്.സബ. റനാങ്കയ്

ലബസയ്  നബലവബലബലനാത്ത  സ്കൂളുകേളബല്  അദദനാപകേ  ബനാങ്കബല്  നബനലാം
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തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ  അദദനാപകേലര  നബയമബക്കുലമനലാം  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ

കമഖലയബല്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗക്കനാര്ക്കയ്  സലാംവരണലാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തനാനുള്ള ശമലാം നടക്കുകേയനാലണനലാം ലസഷദലബസയ് അദദനാപകേരുലട സബര

നബയമനലത്തപ്പെറബ  പരബകശനാധബക്കുലമന്നയ്   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ. 

65(*543) ലപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ് പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ച സുപ്രധനാന പദതബകേള് 

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  കദശസ്പീയപനാത  വബഭനാഗത്തബലന്റെ  പരബധബയബല്  വരുന്ന  വണ്ടെബലപ്പെരബയനാര്,

കേലനാര്,  പബ.  സബ.  കേനനാല് പനാലങ്ങളുലാം അനുബന പ്രവൃത്തബകേളുലാം ഉള്ലപ്പെലട  2065

കകേനാടബ രൂപ ലചലവഴബച്ചയ്  215  മരനാമത്തുപണബകേളുലാം കകേന്ദ്ര ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചയ് കദശസ്പീയ

പനാതയലട  ഉപരബതലലാം  പുതുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബയലാം  ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബബ.  മുഖനാനബരലാം

ഇടപ്പെള്ളബ,  പനാലനാരബവട്ടലാം  കമല്പ്പെനാലങ്ങള്,  കേഞബക്കുഴബ  ലവട്ടത്തുകേവല  കേറുകേച്ചനാല്

മലപ്പെളളബ കറനാഡയ് ഉപരബതലലാം ബലലപ്പെടുത്തല് തുടങ്ങബയ പ്രവൃത്തബകേളുലാം കലനാകേബനാങ്കയ്

സഹനായകത്തനാലട  ലകേ.എസയ്.ടബ.പബ.  II പദതബയബല്ലപ്പെട്ട  രണ്ടെയ്  പ്രവൃത്തബകേളുലാം  366

കകേനാടബ  രൂപ  ലചലവഴബച്ചയ്  4000-ഓളലാം  അറകുറപ്പെണബകേളുലാം  പ്രവൃത്തബകേളുലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെന്നയ്  സഭലയ  അറബയബച.  കേനാലനാവധബക്കുമുകമ്പേ  പ്രവൃത്തബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്ന കേരനാറുകേനാര്ക്കയ് കബനാണസുലാം കേനാലതനാമസലാം വരുത്തുന്നവര്ക്കയ് പബഴയലാം
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കേരനാറബല്  വദവസ  ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം  പ്രവൃത്തബകേള്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  ആക്ഷന്  പനാന്  തയ്യനാറനാക്കബ   കമനാണബററബലാംഗയ്

നടത്തുനലണ്ടെനലാം  നൂതന  സനാകങ്കതബകേവബദദയലാം  നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേളുലാം

ഉപകയനാഗബച്ചയ്  ലകേട്ടബടങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കയ്  ലട്രെയബനബലാംഗയ്

നല്കുനലണ്ടെനലാം ലകേട്ടബടങ്ങള്ക്കയ് രൂപകരഖ തയ്യനാറനാക്കുകമ്പേനാള് ഗ്രസ്പീന് ബബല്ഡബലാംഗയ്

കേണ്ലസപ്റയ് പരബഗണബക്കനാറുലണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച.  പ്രവൃത്തബകേളുലട നബലവനാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  കേസനാളബറബ  ഓഡബറബലാംഗുലാം  കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗുലാം

നടപ്പെബലനാക്കുലാം.  കകേരളനാ  കസറയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് കകേനാര്പ്പെകറഷന് കനരബട്ടയ്  പ്രവൃത്തബകേള്

ഏലറടുത്തയ്  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്ന  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുനലണ്ടെനലാം

ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനാനുപനാതബകേമനായബ  എഞബനസ്പീയര്മനാലരയലാം

ഓവര്സബയര്മനാലരയലാം നബയമബക്കുന്നതബനുലാം വനാഹന സസൗകേരദലാം ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കറനാഡുകേളബലല  ലവള്ളലക്കട്ടുലാം

കുലത്തനാഴുക്കുലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനയ് ഓടകേളുലാം കേലുങ്കുകേളുലാം നബര്മ്മേബചവരബകേയനാലണനലാം

ലമയബന്റെനന്സയ്  വബഭനാഗത്തബല്  ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയറുലട  കനതൃതസത്തബല്  ഒരു  വബലാംഗയ്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം   കവസയ്  പനാസബകേയ്  -  ജബകയനാ  ലടകയ്ലലറല്-സസനാഭനാവബകേ

റബ്ബര്,   മബലബലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റസ്പീലലസകബലാംഗയ്  എന്നസ്പീ  ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേ  വബദദ

ഉപകയനാഗബചള്ള  കറനാഡയ്  നബര്മ്മേനാണലാം  വദനാപകേമനാക്കുലമനലാം  നഗരസഭകയനാടുലാം
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പഞനായത്തധബകൃതകരനാടുലാം  ആകലനാചബച്ചയ്  ബസയ്  കബ  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുലമനലാം  ലലഹകവ  ലപ്രനാട്ടക്ഷന്  ആക്ടയ്  പ്രകേനാരലാം  അനധബകൃത  വനാഹന

പനാര്ക്കബലാംഗുലാം  കേകയ്യറങ്ങളുലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  കസ്പീന് കകേരള കേമ്പേനബ മുകഖന വൃത്തബയനാക്കബയ പനാസബകേയ് മനാലബനദങ്ങള്

പബ.ഡബബ.ഡബ./തകദ്ദേശ  ഭരണ  സനാപനങ്ങളുലട  കറനാഡയ്   നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുപകയനാഗബക്കുനലണ്ടെന്നയ്  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നബനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

66(*544)  കറനാഡുകേളുലട അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ ലചലവഴബക്കുന്ന തുകേയബല് കുറവയ്  

വരുത്തനാന് നടപടബ

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

എലാം.ഡബ.ആര്./കസറയ്  ലലഹകവകേളബല് ഫണ്ടെബലന്റെ  ലഭദത  അനുസരബച്ചയ്  ബബ.എലാം.  &

ബബ.സബ ഉപകയനാഗബച്ചയ് കറനാഡബലന്റെ ഉപരബതലലാം MoRTH ലസസബഫബകക്കഷന് പ്രകേനാരലാം

ലചയ്തു  വരുനലണ്ടെനലാം  പനാസബകേയ്  ഉപകയനാഗബച്ചയ്   കറനാഡയ്  നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഭൂവസലാം  (Geo  Textile)  ഉപകയനാഗബച്ചയ്  കറനാഡബലന്റെ അടബത്തറ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുളള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം കറനാഡുകേളുലട പ്രവൃത്തബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമ്പേനായബ  പരബകശനാധനയലാം  ഡബലലസനുലാം  എസബകമറലാം
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തയ്യനാറനാക്കുന്നതുവഴബ അറകുറപ്രവൃത്തബകേള്ക്കുള്ള ലചലവയ് കുറയനാന് സനാധബക്കുലമനലാം

സഭലയ അറബയബച. നൂതന സനാകങ്കതബകേ വബദദകേളുപകയനാഗബച്ചനാണയ് കറനാഡയ് നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേള്  നടത്തുന്നലതനലാം  ലവളളലക്കട്ടയ്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  ഓടകേളുലാം

കേലുങ്കുകേളുലാം  നബര്മ്മേബക്കുനലണ്ടെനലാം  മഴക്കനാലങ്ങളബല്  രൂപലപ്പെടുന്ന  കുഴബകേള്

ലഷല്മനാര്ക്കയ്  ഉപകയനാഗബച്ചയ്  അടയ്ക്കുന്നതനാലണനലാം  ലചലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ

കകേടുപനാടുകേള് സലാംഭവബക്കനാന് സനാദദതയള്ള ഭനാഗങ്ങള് കേലണ്ടെത്തബ ഗുണനബലവനാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തബലക്കനാണ്ടെയ്  അറകുറപ്പെണബകേള്  ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

കേബഫ്ബബ  വഴബ  ലചയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ്  Defect  Liability  Period കൂടനാലത  4

വര്ഷലത്ത പരബപനാലന ചുമതലകൂടബ കേരനാറുകേനാരന് ഏലറടുക്കുന്നതുമൂലലാം 7 വര്ഷലാം വലര

അറകുറപ്പെണബകേള്  നടകത്തണ്ടെബവരബലലനലാം  കറനാഡുകേളുലട  പരബപനാലനത്തബനനായബ

ലമയബന്റെനന്സയ്  വബഭനാഗലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗയ്

ശക്തമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.

നബര്മ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്ക്കനാവശദമനായ  ടനാറുലാം  ലഷല്മനാര്ക്കുലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ  പഞനായത്തയ്

കറനാഡുകേള്  ഏലറടുക്കുലമനലാം  ദസ്പീര്ഘകേനാല  കേരനാറടബസനാനത്തബല്  കറനാഡുകേളുലട

ലമയബന്റെനന്സയ് നടത്തുന്നതുസലാംബനബച്ചയ് പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  4865

മുതല്  5188  വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  183  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


