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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/IX- 8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഫഫെബ്രുവരബ   07,   ബുധന്

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30-നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

25(*241) ഓണ്ലലന് ബബരുദങ്ങള്ക്കന് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ഫപനാഫെ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  രനാജദത്തന്  ഓണ്ലലന്  ബബരുദകകേനാഴ്സുകേള്ക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധഫപ്പെട്ടന്  പസബദസ്പീകേരബച്ച  യ.ജബ.സബ.  (ഓണ്ലലന്

എഡഡ്യൂകക്കഷന്)  കേരടന്  ഫറെഗുകലഷന്,  2017-  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാഫണെനലാം

പസസ്തുത തസ്പീരുമനാനലാം യൂണെബകവഴബറബകേള് നടത്തുന്ന വബദൂര വബദദനാഭദനാസ കകേനാഴ്സുകേഫള

പതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുകമനാ  എന്നതന്  സലാംബന്ധബച്ചന്  വബശദമനായ  പഠനലാം

ആവശദമനാഫണെനലാം  സഭഫയ  അറെബയബച്ചു.  സനാകങ്കേതബകേവബദദയബല്മനാതലാം

അധബഷബതമനായതുലാം അധദനാപകേഫര മനാറബ നബര്ത്തബഫക്കനാണ്ടുള്ളതുമനായ പഠന പകബയ

വബദദനാഭദനാസത്തബഫന്റെ  ഗുണെനബലവനാരഫത്ത  ബനാധബക്കുന്നതനാണെന്.
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കേനാലത്തബനനുസൃതമനായ  കകേനാഴ്സുകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  നബലവബലുള്ളവ

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുകേയലാം  ഫചയന്  സലാംവനാദനാത്മകേവലാം  സര്ഗനാത്മകേവമനായ

വബദദനാഭദനാസലാം  ലഭദമനാക്കനാനനാണെന്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതന്.  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലഫയ

ഗകവഷണെ തലത്തബകലയന് നയബക്കത്തക്ക രസ്പീതബയബല് ശനാസസ്പീയമനായബ വബകേസബപ്പെബച്ചന്

കലനാകേത്തബനന്  മനാതൃകേയനാകുന്ന  മമൗലബകേമനായ  വബദദനാഭദനാസലാം  ലഭദമനാക്കനാനനാണെന്

ലക്ഷദമബടുന്നഫതനലാം പസ്തുത കമഖലയബല് നബലനബല്ക്കുന്ന പശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച ഫചയന്

പരബഹരബക്കുഫമനലാം വബദദനാഭദനാസ നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്ന രസ്പീതബയബല് ഓണ്ലലന്

പഠന  സലാംവബധനാനങ്ങഫള  ഉപകയനാഗബക്കുഫമനലാം  വബദദനാഭദനാസ

വനാണെബജദവത്കേരണെഫത്തയലാം  വദനാജ കകേനാഴ്സുകേഫളയലാം ശക്തമനായബ എതബര്ക്കുഫമനലാം

മനബ വദക്തമനാക്കബ.  ജനകേസ്പീയ വബദദനാഭദനാസത്തബഫന്റെ തലത്തബകലയന് കേരബക്കുലഫത്ത

മനാറ്റുന്നതബനന് ശമബക്കുഫമനലാം സര്വ്വകേലനാശനാലകേള് നടത്തുന്ന കകേനാഴ്സുകേള്, അവയഫട

കേണ്ടന്റെന്,  ലനസര്ഗബകേ  സസ്വഭനാവലാം  എന്നബവ  കകനാഡസ്പീകേരബച്ചന്  സമഗ്രമനായബ

ജനങ്ങളബഫലത്തബക്കുഫമനലാം അതനാതന് സര്വ്വകേലനാശനാലകേള് നടത്തുന്ന ഗകവഷണെലാം

സമൂഹവമനായബ  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതബനനായബ  കകേനാകളജുകേളബല്  ശനാസയനാന്  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുഫമനലാം  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗഫത്ത  ലഹഫടകേന്  സലാംവബധനാനങ്ങളുഫട

ഉപകയനാഗഫത്ത  സലാംബന്ധബച്ചന്  അധദനാപകേര്ക്കുലാം  രക്ഷബതനാക്കള്ക്കുലാം  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുഫമനലാം  ഫപനാതുവബദദനാഭദനാസ  പനാഥമബകേ  കമഖലയബഫല  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബച്ചതബനനാല് വബദദനാര്തബകേളുഫട  എണലാം  വര്ദബച്ചബട്ടുഫണ്ടനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറെബയബച്ചു.

26(*243) സനാകങ്കേതബകേ വബദദനാഭദനാസത്തബഫന്റെ നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തല്

 വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സനാകങ്കേതബകേ വബദഗ്ദ്ധഫര

വനാര്ഫത്തടുക്കുന്നതബഫന്റെ ഭനാഗമനായബ വബദദനാര്തബകേളുഫട പഠനത്തബനന് സഹനായബക്കുന്ന

തരത്തബല്  അടബസനാന  സമൗകേരദ  വബകേസനലാം,  ലനാബന്/വര്കക്ഷനാപ്പുകേളുഫട

നവസ്പീകേരണെലാം,  ലലബ്രറെബ  ശനാക്തസ്പീകേരണെലാം  എന്നസ്പീ  പവര്ത്തനങ്ങള്  സനാകങ്കേതബകേ

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെന്  നടത്തബവരുനഫണ്ടന്നന്  സഭഫയ  അറെബയബച്ചു.  സനാകങ്കേതബകേ

വബദദയബഫല  മനാറങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ  കകേനാഴ്സുകേള്  കമസ്പീകേരബച്ചതബലൂഫട

കലനാകേഫത്തവബഫടയമുള്ള  ഫതനാഴബലവസരങ്ങള്  പകയനാജനഫപ്പെടുത്തനാന്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  സനാധബക്കുനണ്ടന്.  സനാകങ്കേതബകേ  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങഫള

മബകേവബഫന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കനാന്  ലക്ഷദമബടുകേയലാം  ഗകവഷണെ  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  പനാകയനാഗബകേ  പരബശസ്പീലനലാം,  ഹ്രസസ്വകേനാല

ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെന്  എന്നബവ  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  ഉലനാദന  പരബശസ്പീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള്,

കറെനാകബനാട്ടബകന്  ലനാബുകേള്,  നബര്മ്മേനാണെ സനാമഗ്രബകേളുഫട പരബകശനാധനനാ കകേന്ദ്രങ്ങള്,

ഫടകകനാളജബ  ബബസബനസന്  ഇന്കുകബഷന് ഫസന്റെറുകേള് എന്നബവ സനാപബക്കുകേയലാം

'പുനര്ജ്ജനബ'  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  പഠന  പകബയയഫട  നബലവനാരലാം

ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  അദദനാപകേര്ക്കന്  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  ഉയര്ന്ന  കയനാഗദതകേള്  കനടനാനുലാം  ഫസമബനനാറുകേളബലുലാം
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വര്ക്കന്കഷനാപ്പുകേളബലുലാം  പഫങ്കേടുക്കനാന്കവണ്ട  സമൗകേരദങ്ങള്  ഏര്ഫപ്പെടുത്തുകേയലാം

ഫചയബട്ടുഫണ്ടന്നന് മനബ വദക്തമനാക്കബ.  സനാകങ്കേതബകേ വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങള്ക്കന്

കദശസ്പീയ  തലത്തബല്  അഫകഡബകറഷന്  ലഭബക്കനാനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്

ആവബഷ്കരബച്ചന്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  ഉന്നത  സനാകങ്കേതബകേ  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങകളനാടന്  അക്കനാദമബകേന് മനാസ്റ്റര് പനാന് തയനാറെനാക്കനാന് നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുമുണ്ടന്.

സര്ക്കനാര്  എഞബനസ്പീയറെബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേളബല്  ആവശദമനായ  അധദനാപകേഫര

നബയമബക്കുകേയലാം  ഇന്റെര്  ഡബസബപബനറെബ  ഗകവഷണെ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സനാപബക്കുകേയലാം

ഫചയ്യുന്നതനാണെന്. കപനാളബഫടകബക്കുകേളബല്  ആവശദമനായ  ലക്ചറെര്  തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം  നബലവബലുള്ള  സലാംവബധനാനങ്ങള്  അപ്കഡറന്  ഫചയ്യുന്നതബനുലാം

പുതബയ  കപനാളബഫടകബക്കുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടനലാം

മനബ  അറെബയബച്ചു.  ഫപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണെ  യജ്ഞത്തബലൂഫട  ഫടകബക്കല്

സ്കൂളുകേഫള  മബകേവബഫന്റെ  കകേന്ദ്രമനാക്കുഫമനലാം  സലാംസനാനത്തബനന്  ഫഎ.ഫഎ.റബ.

അനുവദബക്കുന്നതബനന്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഫചലുത്തുഫമനലാം  സസ്വനാശയ

എഞബനസ്പീയറെബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേളബഫല  പശ്നങ്ങളബകന്മേല്  ജസ്റ്റബസന്  ദബകനശന്

കേമ്മേസ്പീഷന് റെബകപ്പെനാര്ട്ടബഫന്റെ അടബസനാനത്തബല് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം  പസ്തുത

കകേനാകളജുകേള്  ലബകേസ്വബകഡറഡന്  ഡനാകമജസന്  ഇനത്തബല്  തുകേ  ഈടനാക്കുന്നതന്

അവസനാനബപ്പെബച്ചുഫവനലാം  തുടര്ച്ചയനായബ  സസ്പീറ്റുകേള്  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്നതബനനാലനാണെന്

പുതബയ സസ്വനാശയ എഞബനസ്പീയറെബലാംഗന് കകേനാകളജുകേള് അനുവദബകക്കഫണ്ടന്ന നബലപനാടന്



5

സസ്വസ്പീകേരബച്ചഫതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറെബയബച്ചു. 

27(*244) മതദഫത്തനാഴബലനാളബ അവകേനാശ സലാംരക്ഷണെ നബയമലാം

 മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറെബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ഫജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   കേടല്,

കേനായല്  മതദവബഭവങ്ങള്  കശഖരബച്ചന്  ഉപജസ്പീവനലാം  കേഫണ്ടത്തുന്നതബനുലാം

അവബടങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള  പകവശനനാവകേനാശലാം  മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്

ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  അവരുഫട  പരമ്പരനാഗതമനായ  അവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  നബയമലാം  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതന്  സര്ക്കനാരബഫന്റെ

പരബഗണെനയബലനാഫണെന്നന്  സഭഫയ  അറെബയബച്ചു. മണ്സൂണ്കേനാല  കടനാളബലാംഗന്

നബകരനാധനലാം,  വലകേളുഫട  കേണബവലബപ്പെ  നബയനണെലാം,  ഫചറുമതദങ്ങഫള

പബടബക്കുന്നതന്  നബകരനാധബക്കല്,  യനാനങ്ങളുഫട  കുതബരശക്തബ  പരബമബതഫപ്പെടുത്തല്,

കേടല് പകടനാളബലാംഗന് ശക്തബഫപ്പെടുത്തല് എന്നബങ്ങഫനയള്ള ഇടഫപടലുകേളബലൂഫട കേടല്

മതദസമ്പത്തബഫന്റെ കശനാഷണെലാം തടയകേയലാം മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേഫള ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ

പനാകദശബകേ-ജബലനാ-സലാംസനാന തലങ്ങളബല് വബഭവ മനാകന ജന് ഫമന്റെന് കേമൗണ്സബലുകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനന്  ഫകേ.എലാം.എഫെന്.ആര്.  ആകന്  കഭദഗതബ  ഫചയ്യുകേയലാം

ചട്ടകഭദഗതബ  വരുത്തുന്നതബനന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഫചയബട്ടുണ്ടന്.

മതദമനാര്ക്കറ്റുകേളുഫട  ആധുനബകേവത്കേരണെത്തബനനായബ  കദശസ്പീയ  മതദ  വബകേസന

കബനാര്ഡബഫന്റെ  സഹനായകത്തനാഫട  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  മതദമനാര്ക്കറ്റുകേള്
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ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബല്  പവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഗുണെനബലവനാരലാം

ഉറെപ്പെനാക്കുന്നതബനുമനായബ  മനാകനജന് ഫമന്റെന്  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ഫചയ്യുന്നതനാണെന്.  തസ്പീരകദശ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറെഷന്,  സനാഫെന്,  മതദഫഫെഡന്

എന്നബവയഫട  കനതൃതസ്വത്തബല്  മതദലാം  മൂലദവര്ദബത  ഉല്പ്പെന്നമനാക്കബ  മനാറബ

വബപണെനലാം  നടത്തുനഫണ്ടനലാം  ഫെബഷബലാംഗന്  ഹനാര്ബറുകേള്

പവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  കനരബട്ടന്  കലലത്തബല്

പഫങ്കേടുക്കുന്നതബനുലാം  മതദബന്ധകനനാപകേരണെങ്ങളുഫട  ഉടമസനാവകേനാശലാം

മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  നല്കുന്നതബഫനക്കുറെബച്ചുലാം  ചര്ച്ച  ഫചയന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം  അശനാസസ്പീയമനായ  മതദബന്ധന  രസ്പീതബകേള്

നബയനബച്ചബട്ടുഫണ്ടനലാം  മതദപജനനത്തബനന്  തടസ്സമനാകുന്ന  കേനായലബല്നബനള്ള

മണെല്  വനാരല്  നബകരനാധബച്ചബട്ടുഫണ്ടനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  അഡനാക്കബഫന

പുന:സലാംഘടബപ്പെബച്ചന്  ഉള്നനാടന്  ജലനാശയങ്ങളബഫല  മതദസമ്പത്തുലാം

ഹനാച്ചറെബകേളബലൂഫടയള്ള  മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങളുഫട  ഉലനാദനവലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ബൃഹതന്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണ്ടന്.  തസ്പീരകദശ  സലാംരക്ഷണെലാം  സലാംബന്ധബച്ചന്

കേര്മ്മേ പദതബ തയനാറെനാക്കുഫമനലാം കേടലബല്നബന്നന്  50  മസ്പീറര്  വഫര അകേലത്തബല്

തനാമസബക്കുന്ന മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേഫള മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബക്കനാന് 10 ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം

അനുവദബക്കനാന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടനലാം  ഓഖബ  ചുഴലബക്കനാറബല്ഫപ്പെട്ടന്

മരണെമടഞ്ഞതുലാം  കേനാണെനാതനായതുമനായ  മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേളുഫട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്
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ധനസഹനായലാം നല്കുകേയലാം അവരുഫട മക്കളുഫട വബദദനാഭദനാസലാം ഏഫറടുക്കുന്നതബനന്

കകേന്ദ്രസഹനായലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കകേനാസ്റ്റന് ഗനാര്ഡബലുലാം

മലറെന്  എന്കഫെനാഴന്ഫമന്റെബലുമുള്ള  കപനാലസ്പീസുകേനാരുഫട  നബയമനത്തബല്

മതദഫത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങളബല്നബനള്ളവര്ക്കന്  മുന്ഗണെന  നല്കേനാന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  ഫചയബട്ടുഫണ്ടന്നന്  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറെബയബച്ചു.  ഓഖബ ദുരന്തത്തബല് മതദബന്ധന യനാനങ്ങള് നഷഫപ്പെട്ട ഉടമകേള്ക്കന്

നഷപരബഹനാരലാം നല്കുന്നതബനുലാം മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേഫള ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണെന്നന്  ഉപകചനാദദത്തബലബടഫപട്ടുഫകേനാണ്ടന്  മുഖദമനബയലാം

സഭഫയ അറെബയബച്ചു.  

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  2847

മുതല്  3228  വഫരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  161  എണത്തബനുലാം ബന്ധഫപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


