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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   07,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുടടെ  ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ്

മനാസലാം 07-ാം തതീയതബ തബങ്കളനാഴ്ച രനാവബടല 8.30-നസ്റ്റ് കദശതീയ ഗനാനനാലനാപനകത്തനാടടെ

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട സതീക്കര് ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണടന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കചനാകദദനാത്തരകവള ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തടന്നെ  ബബ.ടജ.പബ. -  സബ.പബ.ഐ.

(എലാം.)  പ്രവര്ത്തകേര്  തമ്മേബലുണനായ   രനാഷതീയ  അക്രമങ്ങളബല്   പ്രതബകഷേധബച്ചസ്റ്റ്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് എഴുകന്നെറ്റുനബന്നെസ്റ്റ്   മുദനാവനാകേദലാം വബളബക്കുകേയുലാം  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

സതീക്കറുടടെ  നബര്കദ്ദേശടത്ത  തുടെര്ന്നെസ്റ്റ്  നബശബ്ദരനായബ  സസ്വസനാനങ്ങളബല്

ഉപവബഷ്ടരനാകുകേയുലാം ടചയ.) 

(ബനാക്കറബല് ടകേനാടുത്തബരബക്കന്നെ നമ്പര് ഇഇൗ സകമ്മേളനത്തബല് അനുവദബച്ച

കചനാദദങ്ങളുടടെ നമ്പറബടന സൂചബപ്പെബക്കുന.)
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1 (*1 & *7) ടമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളുടടെ അലാംഗതീകേനാരത്തബനസ്റ്റ് കകേനാഴ

മുഖദമനബ (ശതീ. പബണറനായബ വബജയന) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  ടമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേള്  തുടെങ്ങുന്നെതബനസ്റ്റ്  ടമഡബക്കല്  കേഇൗണ്സബല്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനദയുടടെ

അനുമതബക്കനായബ കകേനാഴ നല്കേബയതനായ ആകരനാപണലാം ശദയബല്ടപ്പെട്ടബട്ടുടണനലാം

തബരുവനനപുരലാം  ജബല്ലയബല്  വര്ക്കല  എസസ്റ്റ്.ആര്.  എഡഡ്യൂകക്കഷേണല്  ആനഡസ്റ്റ്

ചനാരബറബബള്  ട്രസബടന്റെ  ടമഡബക്കല്  കകേനാകളജബനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേനാരത്തബനനായബ

ടടകേക്കൂലബ  നല്കേബയതുലാം  അതുമനായബ  ബന്ധടപ്പെട്ട  ഹവനാല  ഇടെപനാടുകേളുലാം

സലാംബന്ധബച്ച  വബജബലനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്   ആന്റെബ  കേറപ്ഷേന  ബഡ്യൂകറനാ  ഡയറക്ടകററബല്

ലഭബച്ച  പരനാതബയുടടെ  അടെബസനാനത്തബല്  വബജബലനസസ്റ്റ്  അകനസ്വഷേണലാം

നടെനവരബകേയനാടണനലാം സഭടയ അറബയബച.  അഴബമതബയനാകരനാപണങ്ങളബല് നബന്നെസ്റ്റ്

ശദതബരബചവബടെനാനനായബ അക്രമസലാംഭവങ്ങള് ഉണനാകേനാനബടെയുടണന്നെ ഇന്റെലബജനസസ്റ്റ്

ബഡ്യൂകറനാ റബകപ്പെനാര്ട്ടബടന്റെയടെബസനാനത്തബല് കവണ മുനകേരുതലുകേടളടുത്തബട്ടുടണനലാം

കകേരളത്തബല് കകേനാഴ വബവനാദവുമനായബ ബന്ധടപ്പെട്ടസ്റ്റ് പനാര്ട്ടബ നബകയനാഗബച്ച അകനസ്വഷേണ

കേമ്മേതീഷേന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബടല  പരനാമര്ശങ്ങള്  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷേണലാം

നടെക്കുകേയനാടണനലാം  ഇവബടടെ  ഉയര്നവന്നെ  പരനാതബ  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  സമഗ്ര

അകനസ്വഷേണലാം  നടെത്തബ  വസ്തുതകേള്  കേടണത്തുന്നെതബടന്റെ  അടെബസനാനത്തബല്

ആവശദമുളളപക്ഷലാം മടറനാരു ഏജനസബ അകനസ്വഷേണലാം നടെത്തുന്നെതബനുളള നടെപടെബ

സസ്വതീകേരബക്കനാടമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.  
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2 (*2 & *18)                  സസ്വനാശയ ടമഡബക്കല് ഫതീസസ്റ്റ്

 ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനതീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശതീമതബ ടകേ. ടകേ. ടടശലജ

ടെതീച്ചര്) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  ജസബസസ്റ്റ് രനാകജന്ദ്രബനാബു അദദക്ഷനനായ സമബതബ,

2017-ടല  14-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡബനനസബടല   നബബന്ധനകേള്ക്കസ്റ്റ്  വബകധയമനായബ

ബബ.ഡബ.എസസ്റ്റ്.-ടന്റെ 85%  സതീറ്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  2.9  ലക്ഷലാം രൂപ, 15% NRI സതീറ്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്

6 ലക്ഷലാം രൂപ, എലാം.ബബ.ബബ.എസസ്റ്റ്. 85 % സതീറ്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  5 ലക്ഷലാം രൂപ, 15% NRI

സതീറ്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  20  ലക്ഷലാം രൂപ എന്നെബങ്ങടന  സസ്വനാശയ ടമഡബക്കല് സതീറ്റുകേളുടടെ

തനാലനാലബകേ  ഫതീസസ്റ്റ്  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബചടകേനാണസ്റ്റ്  ഉത്തരവബറക്കബയബട്ടുടണന്നെസ്റ്റ്

സഭടയ  അറബയബച.  ടടക്രസ്തവ  മനാകനജുടമന്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  കേതീഴബലുള്ള  നനാലസ്റ്റ്

കകേനാകളജുകേളുടടെ  ഫതീസസ്റ്റ്  നബരക്കസ്റ്റ്  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  2015-ല് സര്ക്കനാരുമനായബ  കേരനാര്

ഒപ്പുവചടവങ്കബലുലാം   എന.ആര്.ടഎ.  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  സതീറ്റുകേളബല്  ഇകപ്പെനാള്

കകേനാമണ്  കേഇൗണ്സബലബലാംഗസ്റ്റ്  നടെത്തുന്നെതസ്റ്റ്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷനാ

കേമ്മേതീഷേണറനായതബനനാല്  മനാകനജുടമന്റെസ്റ്റ്  സതീറ്റുകേളബല്  അഡബഷേന  നടെത്തനാനുള്ള

അവകേനാശലാം  മനാകനജുടമന്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടമനാകുകേയുലാം  മുന  കേരനാറബടന്റെ  സനാധുത

ഇല്ലനാതനാവുകേയുലാം ടചയ.   5 ലക്ഷലാം രൂപ തനാലനാലബകേ ഫതീസസ്റ്റ് നബശ്ചയബച്ചതബടനതബടര

ടടക്രസ്തവ മനാകനജുടമന്റുകേള് സമര്പ്പെബച്ച ഹര്ജബയബല് അവരുടടെ ഭനാഗലാംകൂടെബ  കകേട്ടസ്റ്റ്

തതീരുമനാനലാം  ടടകേടക്കനാള്ളനാന  ടടഹകക്കനാടെതബ  നബര് കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

10.04.2017-നസ്റ്റ്  ഇറക്കബയ  ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ്  തുടെര്നവന്നെ  നബയമസഭയബല്



4

അവതരബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  നബയമമനാക്കനാന  തയനാറനാക്കബയബരുടന്നെങ്കബലുലാം  അവബചനാരബതമനായബ

അസലാംബബ  ദബനങ്ങള്  ടവട്ടബചരുക്കബയതബനനാല്  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കനാന

കേഴബയനാടത  10.07.2017-നസ്റ്റ്   ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ്    റതീ-ടപ്രനാമുള്കഗറസ്റ്റ്   ടചകയണബ

വനടവനലാം ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ് പ്രകേനാരമുള്ള കേമ്മേബറബ രൂപതീകേരണത്തബല് വന്നെ പബശകേസ്റ്റ്

ശദയബല്ടപ്പെട്ടയുടെനതടന്നെ തബരുത്തബ  ഉത്തരവനായബട്ടുടണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.

ഇപ്രനാവശദലാം  എല്ലനാ  സതീറബകലയലാം  നതീറസ്റ്റ്  ടമരബറബല്  നബന്നെനാണസ്റ്റ്  അഡബഷേന

നടെക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഫതീ  ടറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബക്കുന്നെ  ഫതീസസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരബക്കുന്നെ

സമതീപനമനാണസ്റ്റ് ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരബച്ചബട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഫതീ ടറഗുകലററബ കേമ്മേബറബ ഫതീസസ്റ്റ്

നബശ്ചയബച്ചതബനുകശഷേലാം  50:50  എന്നെ  അനുപനാതത്തബല്   കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷേടത്ത

അകത  ഫതീസസ്റ്റ്  നബരക്കബല്  മൂന്നെസ്റ്റ്  കകേനാകളജുകേള്  കേരനാറബല്  ഒപ്പെബട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴബഞ്ഞ

വര്ഷേകത്തക്കനാള്  ഫതീസസ്റ്റ്  വര്ദബപ്പെബക്കനാന  കേഴബയബടല്ലനലാം  മുഴുവന

അകലനാട്ടസ്റ്റ്ടമന്റുകേളുലാം  സര്ക്കനാര്  നടെത്തുടമനമുളള  നബബന്ധന  അലാംഗതീകേരബച്ചനാല്

കേരനാറബകലര്ടപ്പെടെനാടമനമനാണസ്റ്റ് സര്ക്കനാര് തതീരുമനാനബച്ചതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് ടമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകലയള്ള  അകലനാട്ടസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കൃതദമനായബ  നടെക്കുനടണനലാം

അകലനാട്ടസ്റ്റ്ടമന്റുകേള്  നബശ്ചയബച്ച  തതീയതബകേളബല്ത്തടന്നെ  നടെക്കുകേയുലാം  കസനാട്ടസ്റ്റ്

അകലനാട്ടസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്തടന്നെ  നടെത്തുകേയുലാം  ടചയ്യുടമനലാം  നതീറസ്റ്റ്

ടമറബറടെബസനാനത്തബലുള്ള  അകലനാട്ടസ്റ്റ്ടമന്റുകേള്  സുപ്രതീലാംകകേനാടെതബയുലാം  ഗവണ്ടമന്റുലാം

നബശ്ചയബച്ചബട്ടുള്ള  സലാംവരണ  തതസ്വങ്ങള്  പനാലബചടകേനാണനാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്
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നടെത്തുന്നെടതനലാം  പരബയനാരലാം  ടമഡബക്കല്  കകേനാകളജസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്

ഏടറടുക്കുന്നെതബനുള്ള  നടെപടെബക്രമങ്ങള്  നടെക്കുകേയനാടണനലാം  അകലനാട്ടസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്

സമയത്തസ്റ്റ്  നടെപടെബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനാകേനാത്തതബനനാല്  കേഴബഞ്ഞ  പ്രനാവശദടത്ത

അകലനാട്ടസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രനാസസുലാം  ഫതീസുലാം  തടന്നെയനാണസ്റ്റ്  ഇത്തവണയുലാം  പരബയനാരലാം

ടമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  നടെപ്പെനാക്കുന്നെടതനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടെബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

 3 (*3)                                      പകേര്ച്ചപ്പെനബ

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനതീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനങ്ങള്,  തനാപനബലയബലുണനാകുന്നെ  വര്ദനവസ്റ്റ്,  ഇടെവബട്ടുള്ള

മഴ, ഖര, ദവ മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനത്തബടല കപനാരനായ, ടകേനാതുകേസ്റ്റ്, ഇഇൗച്ച, എലബ

തുടെങ്ങബയവ  ടപരുകുന്നെതബനുളള  സനാഹചരദങ്ങള്,  ഉയര്ന്നെ  ജനസനാന്ദ്രതയുലാം

നഗരവല്ക്കരണവുലാം,  സനാമൂഹബകേ  ശുചബതസ്വത്തബലുള്ള  തനാല്പ്പെരദക്കുറവസ്റ്റ്,

ഉറവബടെത്തബല്ത്തടന്നെ  മനാലബനദലാം  സലാംസ്കരബക്കനാനുള്ള  സഇൗകേരദക്കുറവസ്റ്റ്,  ടവള്ളലാം

ടകേട്ടബനബല്ക്കുന്നെ  അവസ   എന്നെബവയനാണസ്റ്റ്  പനബ  പടെര്നപബടെബക്കനാനുണനായ

പ്രധനാന  കേനാരണങ്ങടളനലാം  മുനവര്ഷേങ്ങളബകലതുകപനാടല  മഴക്കനാലപൂര്വ

കരനാഗപ്രതബകരനാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം മുടന്നെനാരുക്കങ്ങളുലാം നടെത്തനാനുള്ള നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ഇഇൗ  വര്ഷേവുലാം  നല്കുകേയുലാം  ജനുവരബ  മനാസത്തബല്ത്തടന്നെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ടചയബരുനടവനലാം  സഭടയ   അറബയബച.  ആകരനാഗദ വകുപ്പെസ്റ്റ്
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സലാംസനാനടത്ത  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലുലാം  ജനുവരബ,  ഏപ്രബല്,  ടമയസ്റ്റ്  മനാസങ്ങളബല്

ടഹല്ത്തബ കകേരളനാ കേദനാടമ്പയബനബടന്റെ ഭനാഗമനായബ പരബകശനാധന നടെത്തബ പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല് വതീഴ്ച വരുത്തബയ 1600 വതീട്ടുകേനാര്ക്കുലാം 1167 സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം

349  കതനാട്ടലാം  ഉടെമകേള്ക്കുലാം  113  ടകേട്ടബടെ  നബര്മ്മേനാണ യൂണബറ്റുകേള്ക്കുലാം  407  ഇതര

സലാംസനാന ടതനാഴബലനാളബ കേദനാമ്പുകേള്ക്കുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചതീകേരണ യജ്ഞത്തബടന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ടപനാതുജന പങ്കനാളബത്തകത്തനാടടെ ആകരനാഗദവകുപ്പുലാം കകേരള സലാംസനാന

ലതീഗല് സര്വതീസസസ്റ്റ് അകതനാറബറബയുലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമനായബ

സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ  ജബല്ലനാതലത്തബലുലാം  കബനാക്കസ്റ്റ്  തലത്തബലുലാം  നടെത്തബയ

പരബകശനാധനയബല്    പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  വതീഴ്ച  വരുത്തബയവര്ക്കുലാം

ടപനാതുജനനാകരനാഗദ  നബയമപ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടതീസസ്റ്റ്  നല്കുകേയുണനായബ.

പകേര്ച്ചവദനാധബകേള്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  ടചയ  സലങ്ങളബല്  യഥനാസമയലാം  ജബല്ലനാ-

സലാംസനാനതല  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബകേള്  സന്ദര്ശബച്ചസ്റ്റ്  കരനാഗപ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തബടപ്പെടുത്തനാന നടെപടെബ സസ്വതീകേരബക്കുകേയുലാം ടകേനാതുകേസ്റ്റ് സനാന്ദ്രത

കൂടുതലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളബലുലാം  ടഡങ്കബപ്പെനബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  ടചയ  സലങ്ങളബലുലാം

ടകേനാതുകേബടന്റെ ഉറവബടെ നശതീകേരണലാം, വതീടെബനുള്ളബല് കേതീടെനനാശബനബ തളബക്കുകേ, വതീടെബനസ്റ്റ്

പുറത്തസ്റ്റ്  കേതീടെനനാശബനബ  പുകേയ്ക്കല്,  കൂത്തനാടെബ  നശതീകേരണത്തബനുള്ള  കസ്പ്രേയബലാംഗസ്റ്റ്

എന്നെബവയുലാം  ടചയവരുന്നെകതനാടടെനാപ്പെലാം  എലബപ്പെനബ  പ്രതബകരനാധത്തബടന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കരനാഗസനാധദതയുള്ള ടതനാഴബലുകേളബല് ഏര്ടപ്പെടുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് കരനാഗ പ്രതബകരനാധ ഗുളബകേ
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വബതരണലാം  ടചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  ശക്തബടപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കുടെബടവള്ള  കസനാതസ്സുകേളുടടെ

കകനാറബകനഷേനുലാം  പനബ  ചബകേബതനാ  കബനാധവത്കേരണവുലാം  നടെത്തുകേയുലാം  ടചയ.

കൂടെനാടത  സലാംസനാനതല  റനാപ്പെബഡസ്റ്റ്  ടറകസനാണ്സസ്റ്റ്  ടെതീലാം  രണ്ടുപ്രനാവശദലാം  കയനാഗലാം

കചര്നലാം   കകേന്ദ്ര  വബദഗ്ദ്ധ  സലാംഘങ്ങള്  സലാംസനാനടത്തത്തബ  സബതബഗതബകേള്

വബലയബരുത്തുകേയുലാം  മരുനകേള്,  ടടെസസ്റ്റ്  കേബറ്റുകേള്  എന്നെബവയുടടെ  ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ഒ.പബ.  സമയലാം  ദതീര്ഘബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ടചയബട്ടുണസ്റ്റ്.   മുന

വര്ഷേങ്ങടള  അകപക്ഷബച്ചസ്റ്റ്  ഇപ്രനാവശദലാം  കൂടുതല്  പനബ  ഉണനാകേനാന

സനാധദതയുടണന്നെസ്റ്റ്  സൂചനയുണനായബരുന്നെതബനനാല്  പനബ  നബയനബക്കുന്നെതബനുലാം

മരണങ്ങള്  കുറയന്നെതബനുമുളള  ശമങ്ങളുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുടടെ

ഏകകേനാപനത്തബലൂടടെ  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടെത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇപ്രനാവശദലാം ടഡങ്കബപ്പെനബമൂലലാം  24-ഉലാം  എലബപ്പെനബമൂലലാം  11-ഉലാം  എച്ചസ്റ്റ്.1  എന.1

പനബമൂലലാം  71-ഉലാം  ആളുകേള് മരണടപ്പെടുകേയുണനാടയനലാം ആയുര്കവദ-കഹനാമബകയനാ

കമഖലകേടള  ശക്തബടപ്പെടുത്തബ  കരനാഗപ്രതബകരനാധലാം  നടെത്തുന്നെതനാടണനലാം

ഉപകചനാദദത്തബനസ്റ്റ് മറുപടെബയനായബ മനബ  അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത 1 മുതല്

362  വടരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  137  എണ്ണത്തബനുലാം  ബന്ധടപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


