
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-10

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   11,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

25 (*301)  പകേര്ച്ചവദനാധബ പ്രതബകരനാധത്തബനുളള ആകരനാഗദജനാഗ്രത പരബപനാടബ

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ ടസ്പീച്ചര്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

വബവബധ  വകുപ്പുകേള്/ഏജന്സബകേള്/ലപനാതുജനങ്ങള്  എനബവരുലട

പങ്കനാളബത്തലാം ഉറപ്പെനാകബ ആകരനാഗദ വകുപ്പെബലന്റെ കനതൃതത്വത്തബല് വര്ഷലാം മുഴുവന്

നസ്പീണ്ടുനബല്ക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ  നടത്തബ

പകേര്ച്ചവദനാധബ  നബയനബക്കുകേലയനതനാണക്ക്  ആകരനാഗദജനാഗ്രത

പരബപനാടബലകേനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുനലതനലാം  ഇതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  2018-ല്

പകേര്ച്ചവദനാധബകേള് ഗണദമനായബ കുറയനാന് സനാധബച്ചുലവനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.
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2019  ജനുവരബ  മുതല്  നടപ്പെബലനാകബവരുന  ടബ  പരബപനാടബയലട  തുടര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ജബലനാതലത്തബല്  മനബമനാര്  അവകലനാകേനലാം  നടത്തുനണക്ക്.

ഇതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  ലഹല്ത്തബ  കകേരള  കേദനാമ്പയബന്

നടത്തുനണക്ക്.  ക്ഷയകരനാഗ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനത്തബനനായബ  ടനാസക്ക്  കഫനാഴ്സുകേളലാം

ടസ്പീറക്ക്ലമന്റെക്ക്  സകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  ഗ്രൂപ്പുലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  'ലസ്റ്റെപ്പെക്ക്'  എന

പരബപനാടബയബലൂലട ടബ ചബകേബത്സ വബപുലസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനണക്ക്.  മന്തുകരനാഗ

നബവനാരണത്തബനക്ക്  ജബലനാടബസനാനത്തബല് കമനാര്ബബഡബറബ  മനാകനജുലമന്റെക്ക്  ആന്റെക്ക്

പ്രബവന്ഷന് ലസന്റെറുകേളലാം കുഷ്ഠകരനാഗ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനത്തബനനായബ  'അശത്വകമധലാം'

കേദനാമ്പയബനുലാം   സലാംഘടബപ്പെബക്കുനണക്ക്.  കരനാഗബനാധ  കേണ്ടുപബടബക്കുനതബനക്ക്

ലകബനാറട്ടറബകേള്  സജ്ജമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  നബപ്പെ  ലലവറസക്ക്  ബനാധ

തടയനതബനനായബ  കമനാക്ഡബല്  ഇഇൗ  വര്ഷവലാം  നടത്തുനതനാലണനലാം

ജസ്പീവബതലലശലസ്പീ കരനാഗങ്ങള് കേലണത്തുനതബനനായബ  18  വയസബനക്ക് മുകേളബലുളള

എലനാവരബലുലാം  പരബകശനാധന  നടത്തബ  രജബസബ  തയനാറനാക്കുനതനാലണനലാം

കുട്ടബകേളബലല  പ്രകമഹലാം  കേലണത്തുനതബനനായബ  'മബഠനായബ'  എന  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുനതനാലണനലാം മനബ അറബയബച്ചു.  തനാലൂകക്ക്/ജബലനാ ആശുപതബകേള്,

പഞനായത്തുകേള് എനബവബടങ്ങളബല് സജ്ജസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളള ലഹല്പ്പെക്ക് ലഡസ്കുകേള്

മുകഖേന  ചബകേബത്സനാ  കേനാര്ഡക്ക്  ലഭദമനാകനാനുലാം  ആര്ദലാം  മബഷലന്റെ  ഭനാഗമനായബ
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ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  ആശുപതബകേലള  കപഷദന്റെക്ക്  ഫ്രണക്ക് ലബ  ആകനാനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഡയബറബകേക്ക്  ലററബകനനാപ്പെതബ  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  വബകദശ

സര്വ്വകേലനാശനാലയമനായബ  കചര്നക്ക്  കപ്രനാജകക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനതനാലണനലാം

ആയര്കവ്വദലാം,  കഹനാമബകയനാ,  നനാച്ചുകറനാപ്പെതബ,  കയനാഗ  വബഭനാഗങ്ങലള

സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചുലകേനാണക്ക്  അനനാരനാഷ്ട്ര  ആയര്കവ്വദ  ഇന്സ്റ്റെബററ്റ്യൂട്ടക്ക്

സനാപബക്കുനതനാലണനലാം  ഗര്ഭബണബകേള്ക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന  അമ്മേമനാര്ക്കുമനായബ

'അമ്മേ  മനസക്ക്'  എന  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

26 (*302)അനര് സലാംസനാന നദസ്പീജല കേരനാറുകേള്

മുഖേദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  അനര്

സലാംസനാന നദസ്പീജല  കേരനാര് പ്രകേനാരലാം സലാംസനാനത്തബനക്ക് അര്ഹതലപ്പെട്ട ജലലാം

കനടബലയടുകനാന് സര്കനാര് തലത്തബലുലാം ഉകദദനാഗസ തലത്തബലുലാം നടത്തുന

ഇടലപടലുകേളലട ഭനാഗമനായബ  25-09-2019 -നക്ക്  തബരുവനനപുരത്തുവച്ചക്ക്  നടന

മുഖേദമനബതല  കയനാഗത്തബല്  കേരനാര്  പുനരവകലനാകേനലാം  ലചയ്യുനതബനനായബ

ഇരുസലാംസനാനങ്ങളബലലയലാം  5  ഉകദദനാഗസര്  വസ്പീതമടങ്ങുന  ലസക്രട്ടറബതല

കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  അലാംഗങ്ങലള  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം  ലചയബട്ടുലണനക്ക്

സഭലയ അറബയബച്ചു.  കൂടനാലത  മുലലപ്പെരബയനാര് അണലകട്ടബലന്റെ സുരക്ഷയമനായബ
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ബനലപ്പെട്ട  തര്ക  വബഷയങ്ങള്  സൂപ്പെര്വവസറബ  കേമ്മേബറബയബലുലാം  കകേന

ജലശകബ  മനനാലയത്തബലുലാം  ഉനയബച്ചക്ക്  തുടര്നടപടബകേലളടുകനാന്

തമബഴക്ക് നനാടബകനനാടക്ക്  ആവശദലപ്പെടുനണക്ക്.  അണലകട്ടബലന്റെ  പനാട്ടകരനാര്

പുതുക്കുനതബനുലാം  AVIP-യലട  വബശദമനായ  പദതബ  കരഖേയക്ക്  (DPR)  കകേന

ജലശകബ മനനാലയത്തബലന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേളലാം

പുകരനാഗമബച്ചുവരുനലണനലാം  പമ്പനാ-അച്ചന്കകേനാവബല്-വവപ്പെനാര് സലാംകയനാജന

പദതബകയനാടുള്ള  കകേരളത്തബലന്റെ  ശകമനായ  വബകയനാജബപ്പെക്ക്

തബരുവനനപുരത്തുവച്ചക്ക് നടന ചര്ച്ചയബല് ഉനയബച്ചബട്ടുലണനലാം മുലലപ്പെരബയനാര്

അണലകട്ടബലന്റെ കേനാരദത്തബല് കകേന സര്കനാര് രൂപസ്പീകേരബക്കുന ഡനാലാം സുരക്ഷ

അകതനാറബറബ  സഹനായകേരമനാകുലമനനാണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനലതനലാം  മുഖേദമനബ

അറബയബച്ചു.  മുലലപ്പെരബയനാര്  ഡനാമബലന്റെ  കേനാരദത്തബല്  ആശങ്കയക്ക്

അടബസനാനമബലലനക്ക് ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മുഖേദമനബയലാം കേബനബ

നദബയബല്  ഡനാലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  തമബഴക്ക് നനാടുമനായബ

ധനാരണയബലലത്തബയബട്ടുലണനക്ക്  ഉപകചനാദദങ്ങളബല്  ഇടലപട്ടുലകേനാണക്ക്

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബയലാം അറബയബച്ചു. 

27 (*303) എയ്ഡഡക്ക് വബദദനാഭദനാസ കമഖേലയബലല സലാംവരണലാം

മുഖേദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലത്ത  എയ്ഡഡക്ക്
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വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബലല  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  നബയമനത്തബല്

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സലാംവരണലാം ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേലയന സര്കനാര് നയലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ   സമര്പ്പെബച്ചബരബക്കുന  കകേസബല്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

അനബമ വബധബ പുറലപ്പെടുവബക്കുന മുറയ മനാതകമ കമല് വബഷയത്തബല് അനനര

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയകേയളളൂലവനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  കൂടനാലത

എയ്ഡഡക്ക്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബല്  ഭബനകശഷബകനാരനായ

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്കക്ക്   ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള സലാംവരണലാം നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്

ബനലപ്പെട്ട സര്വ്വകേലനാശനാലനാ  സ്റ്റെനാററ്റ്യൂട്ടുകേളബലുലാം  ലകേ.ഇ.  ആകബലുലാം  റൂള്സബലുലാം

കഭദഗതബ  വരുത്തുനതബനുള്ള  വബജനാപനലാം  പുറലപ്പെടുവബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണനലാം  മുഖേദമനബ  വദകമനാകബ.  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗലാം

ശകബലപ്പെടുത്തുനതബല്  സര്കനാര്/എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളകേള്  നടത്തുന  കസവനലാം

കേണകബലലടുത്തക്ക് സര്കനാര് സ്കൂള് ''സര്കനാര് എയ് ഡഡക്ക് സ്കൂള്''  എനക്ക് കപരക്ക്

മനാറ്റുനതക്ക്  ഉചബതമനായബരബക്കുലമനലാം  ഇഇൗ  സ്കൂളകേളലട  നബയമനലാം

പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  വബടനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടബലലനലാം  കകേനാകളജുകേളബലുലാം  മറ്റുലാം

ആവശദമനായ  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുന  കേനാരദലാം  സര്കനാര്  അനുഭനാവപൂര്വ്വലാം

പരബഗണബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മുഖേദമനബ

അറബയബച്ചു.  
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

3614  മുതല്   4028  വലരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  58  എണ്ണത്തബനുലാം

ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   

 


