
1

II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/IX- 3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജനുവരബ   30,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നന്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

6(*91 & 118) അക്കനാദമബകേന് മനാസ്റ്റര് പനാന്

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ചപനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ചപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ

അക്കനാദമബകേന്  മനാസ്റ്റര്  പനാന്  തയനാറനാക്കനാന് സലാംസനാനചത്ത എലനാ  സ്കൂളുകേള്കലാം

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം 2018 ചഫബ്രുവരബ 12-ാം തസ്പീയതബ പസ്തുത പദതബ

ജനകേസ്പീയമനായബ  പകേനാശനലാം  ചചയ്യുന്നതനാചണനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

വബദദനാര്തബകേളുചട  പഠന  നബലവനാരലാം  പരബകശനാധബചന്  പദതബ  നടപ്പെബല്

വരുത്തുചമനലാം  ഓകരനാ  കുട്ടബയുചടയുലാം  അറബവലാം  കേഴബവലാം  നനപുണബകേളുലാം  അതതന്

പനായത്തബനനുസൃതമനായുലാം കേരബകലലാം വബഭനാവനലാം ചചയ്യുന്ന പകേനാരവലാം വബകേസബപ്പെബചന്

അക്കനാദമബകേ  വളര്ച  നകേവരബകകേ,  അദദനാപകേരുചടയുലാം  വബദദനാഭദനാസ
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വബദഗ്ദ്ധരുചടയുലാം  ജനപതബനബധബകേളുചടയുലാം  രക്ഷബതനാക്കളുചടയുലാം  വബദദനാഭദനാസ

തല്പ്പെരരുചടയുലാം  സഹനായത്തനാല്  ഗുണകമനനാ  വബദദനാഭദനാസത്തബനനായുള

ആസൂത്രണവലാം നബര്വഹണവലാം നടത്തുകേ, സലാംസനാനചത്ത അക്കനാദമബകേ നബലവനാരലാം

അനനാരനാഷ്ട്രതലത്തബല്  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതുമനാണന്  പദതബയുചട  ലക്ഷദചമനലാം

ഇതുമുകഖേന  അദദയനലാം  കൂടുതല്  ശബശുകകേന്ദ്രസ്പീകൃതമനാകുചമനലാം  മനാസ്റ്റര്  പനാന്

നടപ്പെബലനാകന്നതടക്കമുള  കേനാരദങ്ങളബല്  അധദനാപകേര്ക്കന്  വബദഗ്ദ്ധ  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുചമനലാം  ഹയര്  ചസക്കന്റെറബ  സ്കൂളുകേളബചല  വദതദസ്ത  മനാസ്റ്റര്  പനാനുകേചള

കകനാഡസ്പീകേരബചന്  അക്കനാദമബകേന്  മനാസ്റ്റര്  പനാന്  തയനാറനാകചമനലാം  കസനാഷദല്

ഓഡബറബലാംഗന്  അടക്കമുള  ജനകേസ്പീയ  കമനാണബററബലാംഗബലൂചട  പദതബ  കമനാണബറര്

ചചയ്യുചമനലാം  നപമറബതലലാം  മുതല്  ഹയര്ചസക്കന്റെറബതലലാം  വചരയുള

വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  എലനാ  വബഷയങ്ങളുചടയുലാം  പഠനലാം  ശകബചപ്പെടുത്തുന്നതബനുള

സമഗ്ര പദതബകേള് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തുവരുനചണ്ടെനലാം ഗണബത, ഭനാഷനാ പഠനങ്ങള്

ലളബതമനാകന്നതബനുലാം  വബദദനാര്തബകേളുചട  പഠന  പബകന്നനാക്കനാവസ

പരബഹരബകന്നതബനുമനായബ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചന് നടപ്പെബലനാക്കബവരുനചണ്ടെനലാം

മനബ അറബയബച.  പനാഠദപദതബ വബഭനാവനലാം ചചയ്യുന്ന പഠകനനാകദ്ദേശദങ്ങള് നബശബത

നബലവനാരത്തബല്  കനടബയബട്ടുചണ്ടെന്നന്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുള  കമസ്പീകേരണങ്ങള്

നടപ്പെബലനാകന്നതനാചണനലാം  വബദദനാര്തബകേളുചട  നവവബധദമനാര്ന്ന  കേഴബവകേള്

കപനാതനാഹബപ്പെബകചമനലാം  അടുത്ത അധദയന വര്ഷനാരലാംഭത്തബല് സലാംസനാനചത്ത



3

എട്ടന്  മുതല്  പനണ്ടെന്  വചരയുള  കനാസുകേള്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  നഹചടകേന്

ആകന്നതനാചണനലാം സബലബസന്  കേനാലബകേമനായബ  പരബഷ്കരബചന്  നടപ്പെബലനാകചമനലാം

സ്കൂളുകേളബചല റബകസനാഴ്സസന് ചഷയര് ചചയ്യുചമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ

മനബ  വദകമനാക്കബ.  ഹയര്  ചസക്കന്റെറബ  സ്കൂളുകേളബചല  ഭരണസലാംവബധനാനലാം

ഏകേസ്പീകേരബകന്നതന്  ഗഗൗരവമനായബ  പരബഗണബകന്നതനാചണന്നന്

ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെന് മുഖേദമനബയുലാം സഭചയ അറബയബച.  

7(*92) സസനാശയ എഞബനസ്പീയറബലാംഗന് കകേനാകളജുകേളുചട നബലവനാരലാം

 വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനചത്ത

എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേളബചല  അക്കനാദമബകേ  നബലവനാരലാം

അനനാരനാഷ്ട്രതലത്തബല്  ഉയര്ത്തുന്നതബനുകവണ്ടെബ  അക്കനാദമബകേന്  മനാസ്റ്റര്  പനാന്

തയനാറനാക്കനാന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെന്നന്  സഭചയ  അറബയബച.  സസനാശയ

വബദദനാഭദനാസ  കമഖേലയബല്  മബകേവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  തുലദതയുലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം കുറഞ്ഞ ഫസ്പീസബല് കുട്ടബകേള്ക്കന്

പഠബകവനാനുള അവസരലാം ഒരുകന്നതബനുലാം അക്കനാദമബകേ അടബസനാന സഗൗകേരദവലാം

കയനാഗദതയുള  അദദനാപകേരുചട  കസവനവലാം  ഉറപ്പെനാകന്നതബനുലാം  ഊന്നല്

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ കമഖേലയബല് അക്കനാദമബകേന്  എക്സലന്സന്

ചകേനാണ്ടുവരുചമനലാം  അക്കനാദമബകേ  നബലവനാരലാം  വര്ദബപ്പെബകന്നതബലൂചട  സര്ക്കനാര്

കമഖേലയബലലാം  മറന്  വബദഗ്ദ്ധ  കമഖേലകേളബലലാം  മബകേവള  എഞബനസ്പീയര്മനാചര
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ലഭബകചമനലാം  വബദദനാര്തബകേള്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  പഠനത്തബനന്

അനദസലാംസനാനങ്ങചള  ആശയബകന്നതന്  കുറയുചമനലാം മനബ  വദകമനാക്കബ.

ജസ്റ്റബസന്  ദബകനശന്  കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബചന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  സസകേനാരദ

സസനാശയ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേളബചല  നബലവബചല  പശ്നങ്ങളബകനല്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകന്നതനാചണനലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  പഠനത്തബനന്  ഫസ്പീസന്

നബശയബകന്നതന്  സര്ക്കനാരനാചണനലാം  ഓകരനാ  വര്ഷവലാം  സസനാശയ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജന്  മനാകനജന് ചമന്റുകേളുമനായബ  ഫസ്പീസന്  നബര്ണ്ണയലാം

സലാംബനബചന്  ചര്ച  നടത്തബ  കേരനാറബല്  ഏര്ചപ്പെടുകേയനാണന്  പതബചവനലാം  കകേരള

ചടകകനാളജബക്കല്  യൂണബകവഴ്സബറബചയ  ജനകേസ്പീയവല്ക്കരബകന്നതബനനായബ

വബദദനാര്തബകേളുചട പനാതബനബധദലാം വര്ദബപ്പെബകകേയുലാം കബനാര്ഡന് ഓഫന് ഗവര്കണഴലാം

ചസനറലാം  അക്കനാദമബകേന്  കേമ്മേബറബയുലാം  പുന:കമസ്പീകേരബചന്  ഓര്ഡബനന്സന്

പുറചപ്പെടുവബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.  

8(*93) സസനാശയ വബദദനാഭദനാസ കമഖേല കനരബടുന്ന പശ്നങ്ങള്

 വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സസനാശയ വബദദനാഭദനാസ

കമഖേല  കനരബടുന്ന  പശ്നങ്ങചളകറബചന്  പഠബകവനാനുലാം  പരബഹനാര

നബര്കദ്ദേശത്തബനുമനായബ  നബകയനാഗബച ജസ്റ്റബസന്  ദബകനശന് കേമ്മേസ്പീഷന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബചല

ശബപനാര്ശകേളബകനല്  വബശദ  പഠനലാം  നടത്തബയതബനുകശഷലാം  മനാത്രകമ  സമഗ്ര

സസനാശയ വബദദനാഭദനാസ നയലാം രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം നബലവനാരമബലനാത്ത സസനാശയ
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എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേള്  അടചപൂട്ടുന്നതബനുലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  സസ്പീറകേള്

ഒഴബഞ്ഞുകേബടകന്നതന്  സലാംബനബചലാം  തസ്പീരുമനാനചമടുക്കൂചവന്നന്  സഭചയ അറബയബച.

സനാധദതകേളുലാം  അടബസനാന  സഗൗകേരദങ്ങളുലാം  പരബകശനാധബചന്  മനാത്രചമ  സസനാശയ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേള്ക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കൂചവനലാം  പസ്തുത

കകേനാകളജുകേളബചല  നബയമവബരുദ  നടപടബകേള്ചക്കതബചര  ശകമനായ

നടപടബചയടുകചമനലാം  എ.പബ.ചജ.  അബ്ദുള്  കേലനാലാം  സനാകങ്കേതബകേ

സര്വകേലനാശനാലയബല്  വബദദനാര്തബ  കേഗൗണ്സബല്,  അക്കനാദമബകേന്  കേഗൗണ്സബല്,

കബനാര്ഡന്  ഓഫന്  സ്റ്റഡസ്പീസന്  മുതലനായവ  രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം

സര്വകേലനാശനാലയബചല  നബലവബചല  ഭരണസമബതബകേള്

ജനനാധബപതദവത്കേരബകന്നതബനുലാം  നബയമ  കഭദഗതബകേള്  വരുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.  

9(*94) ചലവല്സന് എടുത്തന് കറനാഡുകേളുചട എസ്റ്റബകമറന് തയനാറനാകന്നതബനന് 
   സലാംവബധനാനലാം

   

ചപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കറനാഡുകേളബല്  കകനാസ്ഡന്  കഗ്രഡന്  ചബപ്പെബങന്  കേനാര്പ്പെറന്

വര്കകേള്ക്കനായബ  എസ്റ്റബകമറന്  തയനാറനാകകമനാള്  സസ്പീ  ചലവല്  ചറഡഡ്യൂസ്ഡന്

ചലവല്  കേണക്കനാക്കനാറബചലനലാം  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബഭനാഗത്തബചന്റെ  അധസ്പീനതയബല്

വരുന്ന  കറനാഡുകേളബല്  റസ്പീ  സര്ഫസബലാംഗന്  നടത്തുന്ന  പവൃത്തബകേള്  ചലവല്സന്
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എടുക്കനാചതയനാണന്  നടപ്പെബലനാകന്നചതനലാം  റസ്പീ  സര്ഫസബലാംഗബല്  ബബറമബന്സന്

ചലയറബനുളള  കേനലാം  ഒകര  രസ്പീതബയബല്  എന്ന  അനുമനാനത്തബലനാണന്  എസ്റ്റബകമറന്

തയനാറനാകന്നചതനലാം  കറനാഡന്  സര്ഫസബലാംഗബല്  നബരപ്പെബലനായ

പരബഹരബകന്നതബനനായബ  10  ശതമനാനലാം  ചപനാചചഫല്  കേറക്ഷന്  കകേനാഴ്സന്

നല്കേനാറുചണ്ടെനലാം  സഭചയ അറബയബച.  കറനാഡുകേളുചട  അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായുളള

എസ്റ്റബകമറന്  തയനാറനാകകമനാള്  10  ശതമനാനത്തബലധബകേമുള  undulation-നന്

ചലവല്സന്  എടുക്കനാതബരുന്നനാല്  കൃതദമനായ  ചപനാവബഷന്  ചകേനാടുകന്നതബനന്

സനാധബക്കനാറബചലനലാം   നബലവബല്  എസ്റ്റബകമറകേള്  തയനാറനാകകമനാള്  ശരനാശരബ

വസ്പീതബയുലാം  സനാധനാരണ  കേനവമനാണന്  കേണക്കനാക്കബ  വരുന്നചതനലാം  ചലവല്സന്

എടുക്കനാചതയുള    ചടണ്ടെറബല്നബനലാം  കേരനാറുകേനാര്  പബന്മനാറുന്ന  സനാഹചരദലാം

മറബകേടക്കനാന്  കകനാസ്ഡന്  കഗ്രഡന്  ഓപ്പെണ്  കഗ്രഡനാക്കബ  മനാറവനാന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  വകുപ്പെബനന്  സസനമനായബ  ചലവലബങന്  സര്കവ  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്ചപ്പെടുത്തുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണബകന്നതനാചണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.

ധനവകുപ്പെബചന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബകന്ന  മുറയന്  സബന്  ഡബവബഷന്  തലത്തബല്

ആവശദമനായ ഉപകേരണങ്ങള് ലഭദമനാക്കബ ഉകദദനാഗസര്ക്കന് സര്കവ നടത്തുന്നതബനന്

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനാചണനലാം  വര്ക്കന്  ഏചറടുത്തതബനുകശഷലാം  എഗ്രബചമന്റെന്

വയനാചത  പബനനാറുന്ന  കേരനാറുകേനാചര  കേരബമട്ടബകേയബല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തുനചണ്ടെനലാം

വകുപ്പെബചല ഒഴബവകേളബകനല് സബര നബയമനലാം നടത്തുന്നതുവചര  എലാംകപനായ്ചമന്റെന്
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എക്സന്കചഞന്  മുകഖേനകയനാ  കകേനാണ്ടനാകന്  അടബസനാനത്തബകലനാ  നബയമനലാം

നടത്തുന്നതന്  സലാംബനബച  ചപനാകപ്പെനാസല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബചന്റെ

പരബഗണനയബലനാചണനലാം  മനബ  അറബയബച.  മരനാമത്തന്  വകുപ്പെബല്  കസനാഷദല്

ഓഡബറബലാംഗന് സലാംവബധനാനലാം ഏര്ചപ്പെടുത്തബചയനലാം എലാം.എല്.എ.മനാര് ചചയര്മനാനനായബ

മണ്ഡലനാടബസനാനത്തബല്  കസനാഷദല്  ഓഡബറന്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബകചമനലാം

എസ്റ്റബകമറന്  എടുത്തന്  ഡബ.പബ.ആര്.  തയനാറനാകകമനാള്തചന്ന

പദതബകേള്ക്കനാവശദമനായ  തുകേ  ഉള്ചപ്പെടുത്തണചമനലാം  കറനാഡുകേളുചട

അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ  കുറ ഞ്ഞ  തുകേ  അനുവദബച  മണ്ഡലങ്ങള്ക്കന്  അടുത്ത

എസന്.എല്.റബ.എഫന്.ല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ  തുകേ  നല്കുചമനലാം ചകേ.എസന്.ടബ.പബ. യുചട

രണ്ടെനാലാംഘട്ട കപനാജകബചന്റെ ഭനാഗമനായബ അനുവദബക്കചപ്പെട്ട പുനലൂര്-മൂവനാറപുഴ കറനാഡന്

പൂര്ത്തബയനാകന്നതബനുളള  നടപടബകമങ്ങള്  ആരലാംഭബചബരബകകേയനാചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്കലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1115

മുതല്  1515  വചരയുള കചനാദദങ്ങളബല്  189  എണ്ണത്തബനുലാം ബനചപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


