
II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/X-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    12,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

22 (*241) പനാലങ്ങളുലടെ പുനര്നബര്മ്മേനാണവലാം അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേളുലാം 

ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  സലാംസനാനതച്ച്  ലപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  നബരതകേളുലാം

പനാലങ്ങളുലാം  വബഭനാഗതബലന്റെ  കേസ്പീഴബല്  162  പനാലങ്ങള്

പുനര്നബര്മ്മേബകക്കണ്ടതനാലണനലാം  208  പനാലങ്ങള്  പുന:പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാം

പുനര്നബര്മ്മേനാണകമനാ  പുനരുദനാരണകമനാ  (ലഹവബ  ലമയബന്റെനനസച്ച്)

കവണ്ടബവരുന്നവയനാലണനലാം അതബനച്ച് മുനഗണനനാ പട്ടബകേ തയനാറനാക്കബയബട്ടുലണ്ടനലാം

സഭലയ  അറബയബച. പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം  ആവശദമനായ  പനാലങ്ങളുലടെ

ഇനലവസബകഗഷന/വബശദമനായ  പരബകശനാധന  എന്നബവ  നടെതബ  ഡബ.പബ.ആര്.

തയനാറനാക്കുന്നതബനള്ള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടച്ച്.  9  പനാലങ്ങളുലടെ
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പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച്  ബഡ്ജറ്റബലലാം  17  പനാലങ്ങളുലടെ  പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച്  കേബഫ്ബബ

മുകഖേനയലാം  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയലാം  10  പനാലങ്ങളുലടെ  എസബകമറ്റച്ച്

ഭരണനാനമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണ്ടച്ച്.  പനാലങ്ങളുലടെ

പുനര്നബര്മ്മേനാണവലാം  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേളുലാം  സമയബനബതമനായബ  നടെതന്നതബനച്ച്

വകുപ്പെച്ച്  തലതബല്  സതസര  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടനലാം  ഡബസസനബലാംഗച്ച്

കജനാലബകേള്  മറ്റച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഏജനസബകേലള  ഏല്പ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  നബലവബലള്ള  വര്ക്കുകേള്  പൂര്തബയനാക്കനാന  500

ഓവര്സബയര്മനാരുലടെയലാം  500  അസബസന്റെച്ച്  എഞബനസ്പീയര്മനാരുലടെയലാം

ആവശദമുലണ്ടനലാം  നബയമന  നടെപടെബകേള്  നടെനവരബകേയനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  ലപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബലള്ള  അപകേടെനാവസയബലനായ

പനാലങ്ങളുലടെ പ്രവൃതബകേള് കമനാണബറ്റര് ലചയ്യുന്നതബനച്ച് കകേരള കസറ്റച്ച് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന

കകേനാര്പ്പെകറഷന  ലബമബറ്റഡച്ച്  മനാകനജബലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടലറ  ചുമതലലപ്പെടുതബയബട്ടുണ്ടച്ച്.

പനാലങ്ങകളനാടെച്ച് കചര്നള്ള നടെപ്പെനാതകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം പപൗരനാണബകേ പനാലങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനള്ള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.  പുതുതനായബ

നബര്മ്മേബക്കുന്ന  പനാലങ്ങളുലടെ  ഡബസസന  കേനാകലനാചബതമനായബ

പരബഷ്കരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ലപനാതു  നബരതകേളബലല  കേകയറ്റങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതനാലണനലാം  നടെപ്പുസനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  എലനാ

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലലാം  മരനാമതച്ച്  പണബകേള്ക്കനായബ  10  കകേനാടെബ  രൂപയലടെ
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ലസഷദല് സനാങ്ഷന ധനകേനാരദ വകുപ്പെച്ച് നല്കുലമന്നനാണച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നലതനലാം

മൂരനാടെച്ച്,  പനാകലനാളബ  പനാലങ്ങള്  സനാന്റെച്ച്  എകലനാണ്  കപ്രനാജക്ടനായബ

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അനമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം

കറനാഡപകേടെങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  കറനാഡച്ച്  കസഫബ  അകതനാറബറ്റബയലടെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ലമചലപ്പെടുതനാന  ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനായബ  ചര്ച

നടെതന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

23 (*242) സഹസ്കൂള്  ,   ഹയര് ലസക്കണ്ടറബ  ,   ലവനാകക്കഷണല്
 ഹയര് ലസക്കണ്ടറബ വബഭനാഗങ്ങളുലടെ ഏകേസ്പീകേരണലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  സഹസ്കൂള്,  ഹയര്  ലസക്കണ്ടറബ,  ലവനാകക്കഷണല്  ഹയര്

ലസക്കണ്ടറബ  വബഭനാഗങ്ങളുലടെ ഏകേസ്പീകേരണവലാം  2009-ലല വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ

നബയമലാം  സലാംസനാനതച്ച്  നടെപ്പെനാക്കുന്നതുലാം  സലാംബനബചച്ച്  പഠബചച്ച്  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബക്കനാന  കഡനാ.  എലാം.  എ.  ഖേനാദര്  ലചയര്മനാനനായബ  ഒരു  കേമ്മേബറ്റബലയ

നബകയനാഗബചബട്ടുലണ്ടനലാം നബര്കദ്ദേശങ്ങള് വബശദമനായ പരബകശനാധനയ്ക്കുലാം ചര്ചകേള്ക്കുലാം

കശഷലാം  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനള്ള  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  സഭലയ

അറബയബച.  പ്രബനസബപ്പെല്മനാരുലാം,  ലഹഡനാസര്മനാരുലാം തമ്മേബലള്ള അധബകേനാര പരബധബ

സലാംബനബച തര്ക്കങ്ങള് നബലവബലല ചട്ടപ്രകേനാരലാം പരബഹരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ഹയര്

ലസക്കണ്ടറബ-ലവനാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണ്ടറബ സ്കൂളുകേളബല് പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള്

അനവദബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  വബശദമനായ  പഠനലാം  നടെതന്നതനാലണനലാം
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വബദദനാര്തബകേലള കലനാകകേനാതരനബലവനാരതബലലതബക്കനാന പ്രനാപ്തരനാക്കുലാം വബധമുള്ള

ഒരു  അക്കനാദമബകേച്ച്  മനാസര്  പനാന  തയനാറനാക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

24 (*243) ഹയര് ലസക്കണ്ടറബ സ്കൂളുകേളബല് അടെബസനാന സപൗകേരദങ്ങൾ
ഒരുക്കുന്നതബനച്ച് നടെപടെബ

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ യജ്ഞതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ സലാംസനാനലത എലനാ ഹയര് ലസക്കണ്ടറബ

സ്കൂളുകേളബലലാം  മതബയനായ  അടെബസനാനസപൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതബനച്ച്  ആവശദമനായ

നടെപടെബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടന്നച്ച് സഭലയ അറബയബച. ഇതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ വബവബധ

പദതബകേളബല് ഉള്ലപ്പെടുതബ സ്കൂള് ലകേട്ടബടെങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനള്ള നടെപടെബകേള്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടച്ച്.  ആയബരലാം  സ്കൂളുകേലള  അനനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരതബലലതബക്കനാന

അടെബസനാനസപൗകേരദ  വബകേസനതബനനായബ  141  സ്കുളുകേള്ക്കച്ച്  5  കകേനാടെബ  രൂപ

വസ്പീതവലാം  229  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  3  കകേനാടെബ  രൂപ  വസ്പീതവലാം  നല്കേനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടനലാം  8  മുതല്  12  വലരയള്ള  കനാസച്ച്  മുറബകേള്  സഹലടെകേച്ച്

ആക്കുന്നതബനനായബ  493.5  കകേനാടെബ   രൂപയലാം സ്കൂളുകേളുലടെ ഭപൗതബകേസനാഹചരദങ്ങള്

ലമചലപ്പെടുതന്നതബനനായബ  442  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  5251  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ലഎഡബയല്

ലനാബച്ച്  സജസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  4  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതവലാം

അനവദബചബട്ടുലണ്ടന്നച്ച്  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ഹയര്  ലസക്കണ്ടറബ,  എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളുകേളുള്ലപ്പെലടെയള്ള  എലനാ  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളുലാം  ആവശദമുള്ള
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അടെബസനാനസപൗകേരദങ്ങള്  സലാംബനബചച്ച്  മനാസര്  പനാന  തയനാറനാക്കണലമന്നച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം  90  ശതമനാനതബലധബകേലാം  സ്കൂളുകേളബലലാം  ആയതച്ച്

പൂര്തബയനായബട്ടുലണ്ടനലാം  ഏപ്രബല്  ഒന  മുതല്  ആരലാംഭബക്കുന്ന  അടെബസനാന

സപൗകേരദ  പുനനഃക്രമസ്പീകേരണ  പരബപനാടെബകേളബലൂലടെ  ഇകപ്പെനാഴുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന  സനാധബക്കുലമന്നനാണച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നലതനലാം  മനബ  അറബയബച.

ഹയര് ലസക്കണ്ടറബ, ലവനാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണ്ടറബ സ്കൂളുകേളബലള്ള ഹനാര്ഡച്ച്

ലവയര്  കബനബക്കുകേള്  അവധബക്കനാലതകൂടെബ  പ്രവര്തബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളബല്  ഭപൗതബകേസനാഹചരദങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നതബനച്ച്  നബലവബല്  'കേബറ്റച്ച്കകേനാ'ലയയനാണച്ച്

ചുമതലലപ്പെടുതബയബരബക്കുന്നലതനലാം  പബ.ഡബബ.ഡബ.,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെച്ച്,

കേബഫ്ബബ എന്നബവ മുകഖേനയനാണച്ച് പദതബകേള് നടെപ്പെബലനാക്കനാന ശമബക്കുന്നലതനലാം

എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളുള്ലപ്പെലടെയള്ളവലയ സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  'ചലഞച്ച്  ഫണ്ടച്ച്'

ഏര്ലപ്പെടുതബയബട്ടുലണ്ടനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

25 (*244) ഡബഗ്രബ തലതബല് കചനായ്സച്ച് കബസ്ഡച്ച് ലക്രഡബറ്റച്ച് ലസമസര് സബസലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ഡബഗ്രബ  തലതബല്

അക്കനാദമബകേ  നബലവനാരലാം  ഉയര്തവനാനനായബ  കചനായ്സച്ച്  കബസ്ഡച്ച്  ലക്രഡബറ്റച്ച്

ലസമസര് സബസലാം (CBCSS) കേനാരദക്ഷമമനായബ നടെപ്പെബലനാക്കനാന സനാധബചബട്ടുലണ്ടനലാം

ടെബ  സലാംവബധനാനലാം  അവകലനാകേനലാം  ലചയ്യുന്നതബനനായബ  2012-ല്  നബകയനാഗബച
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ലപ്രനാഫ.  ബബ.  ഹൃദയകുമനാരബ  അദദക്ഷയനായ  കേമ്മേബറ്റബ  ഇപൗ  സമ്പ്രദനായതബലന്റെ

ഘടെനയബകലനാ കേരബക്കുലലാം ചട്ടക്കൂടെബകലനാ കേനാരദമനായ മനാറ്റങ്ങള് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടബലലനലാം

സഭലയ  അറബയബച.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലല  ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരലാം  ഡയറക്ടച്ച്  കഗ്രഡബലാംഗബനച്ച്

പകേരലാം മനാര്ക്കച്ച് സമ്പ്രദനായവലാം  indirect  കഗ്രഡബലാംഗലാം പുന:സനാപബക്കുകേയലാം ഓകരനാ

കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുലാം വബജയബക്കണലമങ്കബല് കനകടെണ്ട കുറഞ്ഞ മനാര്ക്കച്ച് 40 ശതമനാനമനായബ

നബജലപ്പെടുതകേയലാം  CBCSS മനായബ  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  split  variation  സസസ്പീകേരബചതച്ച്

ഒഴബവനാക്കുകേയലാം  ലചയ.  വനാര്ഷബകേ  പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കു  പകേരലാം  അര്ദ  വനാര്ഷബകേ

പരസ്പീക്ഷകേള്  നബലവബല്  വന്നകതനാലടെ  പരസ്പീക്ഷകേളുലടെ  എണലാം  കൂടെബലയങ്കബലലാം

പഠനഭനാരലാം  കുറഞ്ഞതനായലാം  അതച്ച്  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  അദദനാപകേര്ക്കുലാം

പ്രകയനാജനകേരമനാലയനമനാണച്ച്  വബലയബരുതബയബട്ടുളളതച്ച്.  CBCSS-ലനക്കുറബചച്ച്

വബലയബരുതന്നതബനനായബ  നബകയനാഗബച  ലപ്രനാഫസര്  എന.  വബജയലന്റെ

കനതൃതസതബലളള  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലല  ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരലാം,  2009-10

അക്കനാദമബകേ വര്ഷലാം മുതല് CBCSS സമ്പ്രദനായലാം നടെപ്പെബലനാക്കനാന സലാംസനാനലത

സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്ക്കച്ച്  സസനാതനദലാം  നല്കേബ.  നബലവബല്  പബ.  ജബ.

വബദദനാഭദനാസതബലന്റെ  പുന:സലാംഘനാടെനലതക്കുറബചച്ച്  പഠബക്കനാന

കഡനാ. ഇ. ഡബ. ജമ്മേസ്പീസബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് ഒരു കേമ്മേബറ്റബലയ നബകയനാഗബചബട്ടുണ്ടച്ച്.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുലടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന

ഓണ്സലന  സലാംവബധനാനലാം  ഒരുക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ആധുനബകേ
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സനാകങ്കതബകേവബദദയലടെ  സഹനായകതനാലടെ  കസനാഫച്ച്  ലവയര്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനള്ള

ശമലാം  നടെനവരബകേയനാലണനലാം  ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞതബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ശബശുകകേന്ദ്രസ്പീകൃത  വബദദനാഭദനാസലാം  നടെപ്പെനാക്കുന്നതബനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത  2501

മുതല്  2834 വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  177  എണതബനലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖേനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


