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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   21,   ചചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബചലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനചപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബചന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(15-03-2023-നച്ച്  നബയമസഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം  ബഹു.  സസ്പീകറുചടെ  കചഞ്ചാംബറബനച്ച്

മുനബലഞ്ചാം നടെന പ്രതബകഷധ സമരവുമഞയബ ബന്ധചപ്പെടച്ച് പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം ഉനയബച

ആവശദങ്ങളബകന്മേല്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  അഞച്ച്

പ്രതബപക്ഷ  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര്  സഭയുചടെ  നടുത്തളത്തബല്  അനബശബതകേഞലെ

സതദഞഗ്രഹഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞയബ  പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  പ്രഖദഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം

തുടെര്നച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  പ്ലകഞര്ഡുകേളുമഞയബ  നടുത്തളത്തബലെബരുനച്ച്

മുദഞവഞകേദഞ്ചാം  വബളബചച്ച്  സഭഞനടെപടെബകേള്  തടെസ്സചപ്പെടുത്തബചകഞണബരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ചചയ.)
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82 (*541) തുറമുഖങ്ങളുചടെ സമഗ്ര വബകേസനഞ്ചാം

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കബപ്പൂർ  തുറമുഖത്തബചന്റെ

വബകേസനത്തബനച്ച് മഞസ്റ്റർ പ്ലഞന തയഞറഞകബയബട്ടുചണനഞ്ചാം കബപ്പൂർ തുറമുഖത്തച്ച്

കേപ്പെല്വഴബയുള്ള  ചരക്കുനസ്പീകഞ്ചാം  നടെതനതബനഞവശദമഞയ  വഞർഫച്ച്,

ചക്രെയബനുകേള് തുടെങ്ങബയ അടെബസഞന സസൗകേരദങ്ങളുചണനഞ്ചാം കേപ്പെല്ചഞലെബചന്റെ

ആഴഞ്ചാം  കൂട്ടുനതബനച്ച്  12.5  കകേഞടെബ  രൂപ  ചചലെവച്ച്  വരുന  ഡ്രഡ്ജബഞ്ചാംഗച്ച്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെതനതബനച്ച് നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം ഒരു ബർത്തച്ച്

കൂടെബ  നബർമ്മേബക്കുനതബനച്ച്  ചചനന  ഐ.ഐ.ടെബ.  തയഞറഞകബയ

ഡബ.പബ.ആര്.-ചന്റെ  അടെബസഞനത്തബല്  സലെഞ്ചാം  കേചണതനതബനുള്ള

നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതഞയുഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച്ചു.  ആലെപ്പുഴ

തുറമുഖചത്ത  മറസ്പീന  തുറമുഖമഞയബ   വബകേസബപ്പെബക്കുനതുസഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്  കകേരള

മഞരബനടെഞ്ചാം  കബഞർഡച്ച്  പരബകശഞധബച്ചുവരുനതഞയുഞ്ചാം  വബഴബഞഞ്ചാം  തുറമുഖഞ്ചാം

യഞഥഞര്തദമഞകുനകതഞചടെ  ചചറുകേബടെ  തുറമുഖങ്ങള്  വഴബയുള്ള  ചരക്കുനസ്പീകഞ്ചാം

വര്ദബക്കുചമനതബചന്റെ  അടെബസഞനത്തബല്  അത്തരഞ്ചാം  തുറമുഖങ്ങള്

വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള നടെപടെബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞചണനഞ്ചാം അഴസ്പീകലെബല്
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പുതബയ  ഗ്രസ്പീനഫസ്പീല്ഡച്ച്  തുറമുഖഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള  ഡബ.പബ.ആര്.

പരബകശഞധബച്ചുവരബകേയഞചണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ചപഞനഞനബ  മഞതൃകേയബൽ

മണൽ ശുദസ്പീകേരണ പ്ലഞന്റെച്ച്  തുടെങ്ങഞൻ തഞൽപരദപതഞ്ചാം ക്ഷണബചബട്ടുചണനഞ്ചാം

വബഴബഞത്തച്ച്  ക്രൂ  കചഞബഞ്ചാംഗച്ച്  പുന:സഞപബകഞന  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതഞയുഞ്ചാം  നസ്പീണകേര  മഞരബചചടെഞ്ചാം  അകഞദമബയുചടെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

83 (*542) ചതഞഴബലെഞളബകേളുചടെ അവകേഞശങ്ങള് സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന നടെപടെബ 

ചപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ചതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  ശബവനകുടബ)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ചതഞഴബൽ  നബയമങ്ങൾ  അനുശഞസബക്കുന  കസവന-

കവതന  വദവസകേൾ  ചതഞഴബലെഞളബകേൾകച്ച്  ലെഭബക്കുനചണനച്ച്

ചസനട്രചചലെസ്ഡച്ച്  ഇനചസക്ഷന  സബസ്റ്റഞ്ചാം  മുകഖനയുഞ്ചാം  പരഞതബകേളുചടെ

അടെബസഞനത്തബൽ  നടെതന  പരബകശഞധനകേളബലൂചടെയുഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തഞറുചണനഞ്ചാം  എനകഫഞഴച്ച്ചമന്റെച്ച്  വബഭഞഗഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞയബ

പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനചണനഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച്ചു.  ചതഞഴബൽ  തർകങ്ങളബൽ

ഇടെചപടച്ച്  ചതഞഴബലെഞളബകേളുചടെ  അവകേഞശങ്ങൾ  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുകേയുഞ്ചാം

കേഞലെഞനുസൃതമഞയ മബനബമഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം ചചയ്യുനണച്ച്.  ഗ്രഞറ്റുവബറബ
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നബയമ  പ്രകേഞരമുള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങൾ  ചതഞഴബലടെമകേൾ  നല്കേബയബചല്ലെങബല്

ബന്ധചപ്പെട  ചഡപമ്യൂടബ  കലെബർ  കേമ്മേസ്പീഷണർ  ആയതച്ച്  ലെഭദമഞക്കുനതബനച്ച്

നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുനചണനഞ്ചാം  കബഞണസച്ച്  നബയമത്തബചന്റെ  പരബധബയബൽ

വരുന  സഞപനങ്ങളബചലെ  ചതഞഴബലെഞളബകേൾകച്ച്  കബഞണസച്ച്

ലെഭദമഞക്കുനചണനഞ്ചാം  ചതഞഴബലെഞളബ  സസൗഹൃദ  അന്തരസ്പീക്ഷത്തബചന്റെയുഞ്ചാം

പ്രവർത്തന മബകേവബചന്റെയുഞ്ചാം അടെബസഞനത്തബല് സഞപനങ്ങചള കഗ്രഡച്ച് ചചയച്ച്

അവഞർഡച്ച്  നൽകുനചണനഞ്ചാം  വജ്ര  അവഞർഡച്ച്  ലെഭബച  ഏറവുഞ്ചാം  മബകേച

സഞപനത്തബനച്ച്  ബഹു.  മുഖദമനബയുചടെ  എക്സലെൻസച്ച്  അവഞർഡച്ച്

നൽകുനചണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ചനയഞറബൻകേരയബചലെ  എസച്ച്.ബബ.റബ.സബ.

എന  സഞപനത്തബചന്റെ  മഞകനജര്  വനബതഞ  ചതഞഴബലെഞളബചയ  മർദബച

സഞ്ചാംഭവത്തബല്  നബയമനടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം  സഞപനത്തബല്നബനഞ്ചാം

കവതന  കുടെബശബകേയബനത്തബല്  ചതഞഴബലെഞളബകച്ച്  ലെഭബകകണ  മുഴുവന  തുകേയുഞ്ചാം

ചചകേമഞറബയകശഷഞ്ചാം തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം ജബല്ലെഞ കലെബർ ഓഫസ്പീസര്കച്ച് കരഖഞമൂലെഞ്ചാം

രസസ്പീതച്ച് ലെഭദമഞകണചമനച്ച് നബർകദശഞ്ചാം നൽകേബയബട്ടുചണനഞ്ചാം മനബ അറബയബച്ചു.

സസ്പീ ചതഞഴബലെഞളബകേളുചടെ സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനച്ച് 2018-ചലെ കകേരള കഷഞപച്ച് സച്ച് ആന്റെച്ച്

ചകേഞകമഴച്ച് സദല്  എസ്റ്റഞബബഷച്ച് ചമന്റെച്ച്  (കഭദഗതബ)  നബയമഞ്ചാം  നടെപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

അവരുചടെ  തഞമസസസൗകേരദത്തബനഞയബ  സ്റ്റുഡബകയഞ  അപ്പെഞര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്  പദതബ,
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ചതഞഴബലെബടെങ്ങളബചലെ  പ്രശ്നപരബഹഞരത്തബനഞയബ  'സഹജ'  കകേഞള്  ചസന്റെര്

എനബവ  യഞഥഞര്തദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ചചയബട്ടുണച്ച്.  മബനബമഞ്ചാം  കവതന

ചഷഡമ്യൂളബലള്ചപ്പെടുന  87  ചതഞഴബല് കമഖലെകേളബല്  84 -ലഞ്ചാം മബനബമഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം

നബശയബചബയബട്ടുചണനഞ്ചാം  അസഞ്ചാംഘടെബത  കമഖലെയബചലെ  ചതഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്

മബനബമഞ്ചാം കൂലെബയുഞ്ചാം ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തഞന കവതന സുരക്ഷഞ പദതബ

നടെപ്പെഞകബയബട്ടുചണനഞ്ചാം  13  വദവസഞയബന്ധ  സമബതബകേളുഞ്ചാം  ഒരു

വദവസഞയബന്ധ  കബഞര്ഡുഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനതഞയുഞ്ചാം  അമ്പതബലെധബകേഞ്ചാം

ചതഞഴബലെഞളബകേളുള്ള  ചതഞഴബല്  സമുചയങ്ങളബല്  ക്രെഷച്ച്  സസൗകേരദഞ്ചാം

ഏര്ചപ്പെടുതനതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം  അതബഥബ

ചതഞഴബലെഞളബകേളുള്ചപ്പെചടെയുള്ള  ചതഞഴബലെഞളബകേളുചടെ  തഞമസസലെങ്ങളബല്

ചതഞഴബല് വകുപ്പെച്ച് പരബകശഞധന നടെത്തബവരുനചണനഞ്ചാം ചഎ.ടെബ. കമഖലെയബചലെ

ചതഞഴബല്  സുരക്ഷബതതസഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരുമഞയബ

ബന്ധചപ്പെടച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടെബയഞയബ

മനബ അറബയബച്ചു. 
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84 (*543) പത്തഞഞ്ചാം കഞസച്ച് പഞസ്സഞയ എല്ലെഞ വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം പഠന
സസൗകേരദഞ്ചാം

ചപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ചതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  ഹയര്  ചസകനഡറബ  പ്രകവശനത്തബനച്ച്  സസ്പീറ്റുകേളുചടെ

അപരദഞപ്തത നബലെനബല്ക്കുനബചല്ലെനഞ്ചാം  തഞല്കഞലെബകേ ബഞച്ചുകേളുഞ്ചാം മഞര്ജബനല്

സസ്പീറച്ച്  വര്ദനവുഞ്ചാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തബ  പ്രകവശന  നടെപടെബകേള്  തുടെര്നതബനഞല്

ഉപരബപഠനത്തബനച്ച്  കയഞഗദത  കനടെബയ  എല്ലെഞ  വബദദഞര്തബകേളുചടെയുഞ്ചാം

പ്രകവശനഞ്ചാം സഞധദമഞയബട്ടുചണനഞ്ചാം സഭചയ അറബയബച്ചു.  ഹയര് ചസകനഡറബ

പ്രകവശനത്തബനച്ച് 4,29,681 സസ്പീറ്റുകേളുഞ്ചാം ചവഞകകഷണല് ഹയര് ചസകനഡറബ

വബഭഞഗത്തബല്  33,030  സസ്പീറ്റുകേളുഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബയബട്ടുചണനഞ്ചാം  2022-23

അധദയന  വര്ഷത്തബല്  ഹയര്  ചസകനഡറബ  വബഭഞഗത്തബല്  45,124

സസ്പീറ്റുകേളുഞ്ചാം  ചവഞകകഷണല്  ഹയര്  ചസകനഡറബ  വബഭഞഗത്തബല്  3,988

സസ്പീറ്റുകേളുഞ്ചാം  ഒഴബഞ്ഞുകേബടെക്കുകേയഞചണനഞ്ചാം  മതബയഞയ എണഞ്ചാം കുടബകേളബല്ലെഞത്ത

ഹയർ ചസകൻഡറബ ബഞച്ചുകേൾ പുനനഃക്രെമസ്പീകേരബകഞൻ തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുചണനഞ്ചാം

മനബ  വദക്തമഞകബ.  വബദദഞര്തബകേളുചടെ  എണഞ്ചാം  വര്ദബചതബചന്റെ

അടെബസഞനത്തബല് നപ്രമറബ, ചസകനഡറബ തലെത്തബല് അധബകേ തസബകേകേള്

അനുവദബചച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  പുറചപ്പെടുവബക്കുന മുറയ്ക്കച്ച്  നബയമനങ്ങള്,  തസബകേമഞറഞ്ചാം,
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സഞനകയറമുള്ചപ്പെചടെയുള്ളവ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുനതഞചണനഞ്ചാം  അധബകേ

തസബകേകേള്  നബലെവബചലെ  അനുപഞത  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പബ.എസച്ച്.സബ.-കച്ച്  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്

ചചയ്യുനതഞചണനഞ്ചാം  നബട്രഞനസ്ഫര്,  സഞനകയറഞ്ചാം  എനബവ

നല്കുനതബനുളള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനചണനഞ്ചാം  കകേഞവബഡച്ച്

കേഞലെത്തച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളബല്  6000-ഓളഞ്ചാം  അദദഞപകേചര

നബയമബചബട്ടുചണനഞ്ചാം  അദദഞപകേക്ഷഞമഞ്ചാം  കനരബടുന  സ്കൂളുകേളബല്

ദബവസകവതനഞടെബസഞനത്തബല്  നബയമബക്കുനതബനുള്ള  അനുവഞദഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുചണനഞ്ചാം  അറബയബച്ചു.  കേഴക്കൂടഞ്ചാം  നസനബകേ  സ്കൂള്

നബലെനബര്തനതബനഞയബ കകേന്ദ്ര പ്രതബകരഞധ മനഞലെയവുമഞയബ ധഞരണഞപതഞ്ചാം

ഒപ്പുവചബട്ടുചണനഞ്ചാം നബലെവബല് നല്കേബവരുന കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്,  ഡയററബ ചഞര്ജച്ച്

എനബവയ്ക്കുപുറകമ  അടെബസഞന  സസൗകേരദ  വബകേസനഞ്ചാം,  സ്കൂള്  നടെത്തബപ്പെച്ച്

ചചലെവബനഞയബ ശമ്പളവുഞ്ചാം അലെവനസുഞ്ചാം ഒഴബച്ചുളളവയുചടെ മുഖദ പങച്ച്,  ചകേടബടെഞ്ചാം,

കറഞഡച്ച്  എനബവ  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  നല്കകേണബവരുചമനഞ്ചാം  ഹരബപ്പെഞടെച്ച്

എന.ടെബ.പബ.സബ.  കേദഞമ്പസബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കകേന്ദ്രസ്പീയ  വബദദഞലെയഞ്ചാം

നബലെനബര്തനതുമഞയബ  ബന്ധചപ്പെടച്ച്  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടെതബയബല്  നബലെനബല്ക്കുന

കകേസച്ച്  തസ്പീര്പ്പെഞയഞല്  മഞതകമ  തുടെര്നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബകഞന

കേഴബയുകേയുളളൂചവനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  സബ.ബബ.എസച്ച്.ഇ.,  ചഎ.സബ.എസച്ച്.ഇ.,
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മറബതര  കബഞര്ഡുകേള്  എനബവയബചലെ  വബദദഞര്തബകേള്കച്ച്  ഹയര്

ചസകനഡറബയബല്  പ്രകവശനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനതബനുള്ള  അവസരഞ്ചാം

നല്കേബയതബനുകശഷമഞണച്ച്  പ്രകവശന  നടെപടെബകേള്

അവസഞനബപ്പെബക്കുനചതനഞ്ചാം 2023-24 അധദയന വര്ഷകത്തയ്ക്കഞയബ 4 കകേഞടെബ

9  ലെക്ഷഞ്ചാം പഞഠപുസകേങ്ങള് അചടെബക്കുനതബനച്ച് ഉത്തരവച്ച് നല്കേബയബട്ടുചണനഞ്ചാം

പഞഠപുസകേങ്ങളുഞ്ചാം യൂണബകഫഞമുകേളുഞ്ചാം 25-03-2023-നച്ച് വബതരണഞ്ചാം ചചയ്യുചമനഞ്ചാം

കവനലെവധബകഞലെത്തച്ച്  വബദദഞര്തബകേള്കച്ച്  5  കേബകലെഞ  അരബ  സസൗജനദമഞയബ

നല്കുചമനഞ്ചാം  പഞകഠദതര  വബഷയങ്ങള്ക്കുള്ള  കഗ്രസച്ച്  മഞര്കച്ച്

പുന:സഞപബക്കുചമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.  

 (പ്രതബപക്ഷ  ബഹളചത്തതടെര്നച്ച്  രഞവബചലെ  9.54-നച്ച്

കചഞകദദഞത്തരകവളയുചടെ ബഞകബ ഭഞഗഞ്ചാം റദച്ച് ചചയ.)


