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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-12

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   25,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

 36 (*331 & *335) ജലകസനാതസ്സുകേള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന് ആവബഷ്കരബച 
പദതബ

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസന്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

വബവബധ  വകുപ്പുകേളുനട  ഏകകേനാപനത്തബലൂനടയലാം  ജനപങ്കനാളബത്തകത്തനാനടയലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയ  "ജലസമൃദബ/ജലസലാംരക്ഷണലാം”പദതബയബലൂനട  ജബല്ലകേളബനല

ജലകസനാതസ്സുകേളുനട  സലാംരക്ഷണവലാം  ശുചസ്പീകേരണവലാം  പരബപനാലനവലാം

നബര്വ്വഹബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുനണ്ടെനന്  സഭനയ  അറബയബച.  പദതബ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  വബവബധ  കമഖലകേളബനല  സനാകങ്കതബകേ  വബദഗ്ദ്ധനര
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ഉള്നപ്പെടുത്തബ  സനാകങ്കതബകേ  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെന്.  ഹരബത  കകേരളലാം

മബഷനന്റെ  കനതൃതത്വത്തബല്  മഴനവളള  സലാംഭരണത്തബനനായബ  പുതബയ  കുളങ്ങളുലാം

കേബണറുകേളുലാം  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  നബലവബലുളളവ  നവസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടെന്.

ഇതുകൂടനാനത  മഴക്കനാലത്തന്  നദബകേളബനല  ജലലാം  പരമനാവധബ  കശേഖരബചന്  ഭൂഗര്ഭ

ജലവബതനാനലാം ഉയര്ത്തുകേ എന ലക്ഷദകത്തനാനട സനാകങ്കതബകേമനായബ സനാധദതയളള

സ്ഥലങ്ങളബല്  നചക്കന്  ഡനാമുകേളുലാം  നറഗുകലറ്റര്-കേലാം-ബബഡ്ജുകേളുലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശേങ്ങള് കുടബനവള്ള പദതബകേളുനട രൂപകരഖയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തനാറുമുണ്ടെന്.  മനാലബനദ സലാംസ്കരണത്തബനല അശേനാസസ്പീയതമൂലലാം ജലത്തബല്

കേനാണനപ്പെടുന  കകേനാളബകഫനാലാം  ബനാകസ്പീരബയയനട  അളവന്  വര്ദബചബരബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേനള  ഏകകേനാപബപ്പെബചനകേനാണ്ടെന്  മനാലബനദ

സലാംസ്കരണ  പദതബകേള്  ഏനറ്റടുക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  നസ്പീകരറ്റുപുറലാം

ജലശുദസ്പീകേരണ ശേനാലയബല്നബനലാം കുട്ടനനാടന് പ്രകദശേനത്ത 13 പഞനായത്തുകേളബല്

70 കകേനാടബ രൂപയനട ജലവബതരണ പദതബ പുകരനാഗമബചവരബകേയനാനണനലാം പമ

ആക്ഷന്  പനാന്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുളള  ശമലാം  തുടരുകേയനാനണനലാം  മനബ

അറബയബച.  ആശനാമലാംമുടബ  കേനായല്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ചമ്രവട്ടലാം  നറഗുകലറ്റര്

ഷട്ടറുകേളുനട  ലസ്പീകക്കജുലാം  നകേ.നഎ.പബ.  കേനനാലുകേളുനട  കചനാര്ചയലാം
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പരബഹരബക്കുനതബനുളള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം  കുറ്റദനാടബ  കേനനാല്

നമയബന്റെനന്സബനുളള  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  തമബഴനാട്ടബകലയന്  നവളളലാം

കേടത്തബനക്കനാണ്ടുകപനാകുന  അനധബകൃത  നചക്കന്  ഡനാമുകേളുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട

കകേസബല്  ഉചബതമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം  സലാംസ്ഥനാനനത്ത

മതദക്കൃഷബയമനായബ ബന്ധനപ്പെട്ട പദതബകേള്ക്കന് പബന്തുണ നല്കേനാന് ജലകസചന

വകുപ്പെന് തയനാറനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

 37 (*332) ഇ  .  എസന്  .  നഎ  .   ആശുപതബകേളബല് സൂപ്പെര് നസഷദനാലബറ്റബ ചബകേബത
         

നതനാഴബലുലാം  എനനക്സെെസലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടെബ  സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഇ.എസന്.നഎ.  ആശുപതബകേളുനടയലാം

ഡബനസന്സറബകേളുനടയലാം പ്രവര്ത്തനലാം നമചനപ്പെടുത്തുനതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ സൂപ്പെര്

നസഷദനാലബറ്റബ  ഒ.പബ.  അനുവദബക്കുനതബനന്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം

സൂപ്പെര്  നസഷദനാലബറ്റബ  ചബകേബതകേള്  ലഭദമല്ലനാത്ത  ആശുപതബകേളബല്

കേനാഷന് നലസന്  കസവനലാം  നല്കുനതബനന്  ഇ.എസന്.നഎ.  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  50

സത്വകേനാരദ/നപനാതുകമഖലനാ  ആശുപതബകേളുമനായബ  കേരനാറബല്  ഏര്നപ്പെട്ടബട്ടുനണ്ടെനലാം

സഭനയ അറബയബച.  അടബയന്തര ഘട്ടങ്ങളബല് സൂപ്പെര് നസഷദനാലബറ്റബ ചബകേബതയന്
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വബകധയരനാകുനവരുനട ചബകേബതനാ ബബല്ലുകേള് റസ്പീ -ഇകമഴന് നചയന് കേബട്ടുനതബനുളള

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം ഫകറനാക്കന്, കപരൂര്ക്കട ആശുപതബകേളബല്

കേസ്പീകമനാനതറനാപ്പെബ  യൂണബറ്റുകേള്  മൂനമനാസത്തബനകേലാം  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമനാക്കനാന്

കേഴബയനമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ. നകേനാല്ലലാം  എഴുകകേനാണ്  ഇ.എസന്.നഎ.

ആശുപതബയബല്  ആയര്കവദ  യൂണബറ്റുലാം  ഓകങ്കനാളജബ  വബഭനാഗവലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  പസ്പീരുകമടന്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബലുലാം  കുമളബയബലുലാം

ഇ.എസന്.നഎ.  ഡബനസന്സറബകേള്   ആരലാംഭബക്കുനതബനുമുളള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനന് ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

 38 (*333) പട്ടബകേവബഭനാഗങ്ങളബല്നപ്പെട്ടവര്ക്കന് ഉനത വബദദനാഭദനാസത്തബനന് 
ധനസഹനായലാം   

      
പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബനാലന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളബല്നപ്പെട്ട

വബദദനാര്തബകേള്ക്കന് ഇന്തദയബനല മറ്റന് സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല് പഠനലാം നടത്തുനതബനന്

വബദദനാഭദനാസ ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കേബവരുനനണ്ടെനന് സഭനയ അറബയബച.  മതര

പരസ്പീക്ഷയബലൂനട നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ടന്  അനദസലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല് നപ്രനാഫഷണല്



5

കകേനാഴ്സുകേളുലാം  കകേരളത്തബല്  ലഭദമല്ലനാത്തതുമനായ  കകേനാഴ്സുകേളുലാം  പഠബക്കുന

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നബയനണത്തബലുള്ള  ഡസ്പീലാംഡന്

യൂണബകവഴബറ്റബകേളബലുലാം സര്ക്കനാര് കകേനാകളജുകേളബലുലാം നപ്രനാഫഷണല് കകേനാഴ്സുകേള്ക്കന്

നമറബറ്റബലുലാം  റബസര്കവ്വഷനബലുലാം  പ്രകവശേനലാം  കനടുന  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം

വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദലാം  നല്കുനനണ്ടെനന്  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  വബകദശേ

രനാജദങ്ങളബല് പഠബക്കുന വബദദനാര്തബകേള്ക്കുളള ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കന് വദക്തമനായ

മനാനദണ്ഡലാം നബശ്ചയബചബട്ടുനണ്ടെനലാം പനാലക്കനാടന് നമഡബക്കല് കകേനാകളജബനന്റെ നകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  321  കകേനാടബ  രൂപയലാം  ആവശേദമനായ  തസബകേകേളുലാം

അനുവദബചബട്ടുനണ്ടെനലാം   വകുപ്പെബനന്  കേസ്പീഴബലുള്ള  ICSET-ഉലാം  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസന്

അക്കനാദമബയമനായബ സഹകേരബചന് 200 കുട്ടബകേള്ക്കന് പരബശേസ്പീലനലാം നല്കുനതബനുളള

കേരനാറബകലര്നപ്പെട്ടബട്ടുനണ്ടെനലാം  രണ്ടെന്  വര്ഷത്തബനുളളബല്  600

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കന് വബകദശേത്തന് നതനാഴബല് കനടനാനുലാം

ഏതനാണ്ടെന്  23600  കപര്ക്കന്  വബവബധ  കമഖലകേളബല്  നതനാഴബല്  നകേനാടുക്കനാനുലാം

സനാധബചബട്ടുനണ്ടെനന് ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

3969 മുതല്  4293  വനരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  289  എണ്ണത്തബനുലാം  ബന്ധനപ്പെട്ട
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മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


