
 II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XIX-3

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   മനാര്ചച്ച്   04,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

7 (*61)    വരള്ച കനരബടനാന വനാട്ടര് അകതനാറബറബയുതട പദതബ   

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  തകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടബ)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

കുടബതവള്ള  കസനാതസ്സുകേളബല്  പരമനാവധബ  ജലലാം  സലാംരക്ഷബകനാനലാം

സൂക്ഷ്മതകയനാതട വബനബകയനാഗബകനാനമനായബ കുടബതവള്ള പദതബകേള്കച്ച് സമസ്പീപലാം

തടയണകേളലാം  നസ്പീര്ചനാലുകേളലാം  നബര്മ്മേബചലാം  ഉപ്പുതവള്ളലാം  കേയറുന്നതച്ച്  തടഞലാം

അണതകട്ടുകേളബതല  ജലലാം  കേരുതല്  കശേഖരമനായബ  സൂക്ഷബചലാം  കകേരള  വനാട്ടര്

അകതനാറബറബ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതണ്ടെന്നച്ച്  സഭതയ  അറബയബച.

ജലശുദസ്പീകേരണശേനാലകേള്  പുനരുദരബചലാം  കകേടുവന്ന  പമ്പച്ച്തസറ്റുകേളതട

അറകുറപ്പെണബകേള്, ജലവബതരണതബനള്ള വനാല്വച്ച് ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് എന്നബവ

നടതബയുലാം  ബന്ധതപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളതട  സഹകേരണകതനാതട  ടനാങ്കര്
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കലനാറബകേളബല് ജലവബതരണലാം നടത്തുന്നതബനനായബ  കേബകയനാസ്കുകേള് സനാപബചലാം

പനാറമടകേള്  കപനാലുള്ള  പനാരമ്പകരദതര  കസനാതസ്സുകേള്  കേതണ്ടെതബ

തനാല്കനാലബകേ ശുദസ്പീകേരണ ശേനാലകേള് സനാപബചച്ച് ജലവബതരണലാം നടതബയുലാം

വരള്ച  കനരബടുന്നതബനള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരുനതണ്ടെനലാം  മനബ

അറബയബച.  വറനാത  കുടബതവള്ള  കസനാതസ്സുകേള്  നവസ്പീകേരബചച്ച്

ഉപകയനാഗതപ്പെടുത്തുന്നതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തബരുവനന്തപുരത്തുള്ള

ആനതനാഴച്ച് ചബറ,  വണ്ടെബചബറ  എന്നസ്പീ  കുളങ്ങള്  നവസ്പീകേരബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  ജല

ലഭദതയുള്ള  സലങ്ങളബതല  പപപ്പെച്ച്  പലനകേള്  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുതമനലാം

ഇരുമ്പബളബയലാം,  വളനാകഞ്ചേരബ,  ഇടയൂര്  എന്നസ്പീ  കുടബതവള്ള  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബതനക്കുറബചച്ച്  ആകലനാചബക്കുതമനലാം  കപനാത്തുണ്ടെബ  -  മലാംഗലലാം

ഡനാമുകേളബല്  ജലലാം  സലാംഭരബക്കുന്നതബതനക്കുറബചലാം  തകേനാലലാം  ജബലയബതല

ജലകസനാതസ്സുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട  വബഷയലാം  സലാംബന്ധബചലാം  പഠനലാം

നടത്തുതമനലാം മനബ  വദക്തമനാകബ. അടബയന്തരമനായബ  കുടബതവള്ളലാം

എതബകനാന സനാധബകനാത സലങ്ങളബല് കുഴല്കബണറുകേള് സനാപബകനാന

നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  രനാജസ്പീവ്ഗനാന്ധബ  കുടബതവള്ള

പദതബയബനകേസ്പീഴബല്  മുടങ്ങബകബടക്കുന്ന  പദതബകേള്  'ജല്ജസ്പീവന' മബഷനബല്

ഉള്തപ്പെടുതബ  പ്രവര്തന  സജ്ജമനാകനാനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുതമനലാം
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വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ കകേനാണ്ടനാക്ടര്മനാര്കച്ച് കേരനാര്  തുകേ

തകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  ജലമലബനസ്പീകേരണലാം

നടത്തുന്നവര്തകതബതര നബയമനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാതണനലാം  ഫണ്ടെച്ച്

ലഭദതയ്ക്കനസരബചച്ച്  നമനാണബ  തചകച്ച്  ഡനാലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നകേനാരദലാം

ആകലനാചബക്കുന്നതനാതണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാകബ. 

8(*62) പട്ടബകേജനാതബ  -  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാതര വബകേസന മുഖദധനാരയബതലതബകനാന
   നടത്തുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലതമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  എ.  തകേ.  ബനാലന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗകനാതര  മുഖദധനാരയബതലതബകനാന  പുതബയ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പ്രസ്തുത  വബഭനാഗതബതല  വബദദനാര്തബകേളതട

ലലാംപലാം ഗ്രനാന്റെച്ച്/തതസ്റ്റെെപ്പെന്റെച്ച്  50 ശേതമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം ഒന്നച്ച്  മുതല് എട്ടച്ച്

വതര കനാസ്സുകേളബതല വബദദനാര്തബകേള്കച്ച് പ്രതബവര്ഷലാം രണ്ടെനായബരലാം രൂപ വസ്പീതലാം

എഡഡ്യൂകകഷന  എയച്ച്ഡലാം   വബകദശേ  സര്വ്വകേലനാശേനാലകേളബല്  ബബരുദനാനന്തര

ബബരുദപഠനലാം  നടത്തുന്നതബനള്ള  സസൗകേരദവലാം  സലാംഗസ്പീതലാം/നൃതലാം
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പഠബക്കുന്നവര്കച്ച്    ആടയനാഭരണങ്ങള്ക്കുള്ള   ധനസഹനായവലാം  സസകേനാരദ

കഹനാസ്റ്റെെലബല്  തനാമസബചച്ച്  പഠബക്കുന്നവര്കച്ച്  പ്രതബമനാസ  അലവനസലാം

അനവദബചബട്ടുതണ്ടെന്നച്ച്  സഭതയ  അറബയബച.  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബദദനാര്തബകേള്കച്ച്

തതസനബകേ  സ്കൂളകേളബല്  പ്രകവശേനതബനള്ള  പരബശേസ്പീലനലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്  പദതബകേള്  ഇ-ഗ്രനാന്റെച്ച്സച്ച്  തവബച്ച് തതസറബകലയ്ക്കച്ച്

തകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  പ്ലസച്ച്-ടു  പനാസനായ  വബദദനാര്തബകേള്കച്ച്  തമഡബകല്,

എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്  പ്രകവശേന പരസ്പീക്ഷകേള്കച്ച് പരബശേസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനളള

പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  7  തഎ.റബ.തഎ.-കേതള  തറസബഡനഷദല്

തഎ.റബ.തഎ.-കേളനാക്കുകേയുലാം  തചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെച്ച്

ചബകേബതനാ  ധനസഹനായവലാം  കേമ്മേഡ്യൂണബറബ  കേബചണുകേള്  മുകഖനയുളള

കപനാഷകേനാഹനാര വബതരണവലാം ഭക്ഷദസരക്ഷനാ പദതബയബലൂതടയുളള കേബറ്റുകേളതട

വബതരണവലാം നടതബവരുനണ്ടെച്ച്. പട്ടബകേജനാതബ വബദദനാര്തബകേള്കച്ച് വസ്പീടുകേളബല്

പഠന  മുറബകേളലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയബതല   ഒനാകരനാ   സകങ്കതങ്ങളബതലയുലാം

വബദദനാര്തബകേള്കച്ച് സനാമൂഹദപഠന മുറബകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനള്ള പദതബയുലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തതനപുണദ  വബകേസന  പരബശേസ്പീലനവമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്

കജനാബച്ച് തഫയര് മുകഖനയുലാം  സബല് തഡവലപ്തമന്റെച്ച് പരബശേസ്പീലനതബലൂതടയുലാം

സസകേനാരദ സനാപനങ്ങളബല് നബരവധബ പട്ടബകേജനാതബ യുവനാകള്കച്ച് കപ്ലയ്തസ്മെന്റെച്ച്
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ലഭദമനാകബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  2640  പട്ടബകേജനാതബകനാര്കച്ച് വബകദശേതച്ച് തതനാഴബല്

കനടുന്നതബനച്ച് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം ധനസഹനായലാം അനവദബക്കുകേയുലാം  187

നഴ്സുമനാര്കച്ച്  സര്കനാര് ആശുപതബകേളബല് രണ്ടെച്ച്  വര്ഷലാം പ്രതബമനാസലാം  15000

രൂപ  തതസ്റ്റെെപ്പെകന്റെനാതട  അധബകേ  പരബശേസ്പീലനതബനച്ച്  സസൗകേരദതമനാരുക്കുകേയുലാം

തചയബട്ടുതണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  'കഗനാതജസ്പീവബകേ'  മുകഖന  നബരവധബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  യുവതസ്പീയുവനാകതള  സസയലാം  സഹനായ  സലാംഘങ്ങളനാകബ  തകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബല്  തതനാഴബല്  നല്കുകേയുലാം  തസന്റെര്  ഓഫച്ച്  സബല്

എക്സലനസബല്  70 പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബദദനാര്തബകേള്കച്ച്  തഎ.ടബ.  പരബശേസ്പീലനലാം

നല്കുകേയുലാം  അട്ടപ്പെനാടബയബതല  72  ഉസൗരുകേളബല്  മബതലറച്ച്  വബകലജച്ച്  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  പനാലകനാടച്ച്  ഫുഡ്ക്രനാഫച്ച്  ഇനസ്റ്റെെബറഡ്യൂട്ടച്ച്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുകേയുലാം തചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. മണ്ണന്തല തഎ.സബ.എസച്ച്.ഇ.ടബ.എസച്ച്.-ല്

കജര്ണലബസലാം  കപനാസ്റ്റെെച്ച്  ഗ്രനാകജസറച്ച്  ഡബകപ്ലനാമ  കകേനാഴച്ച്  ആരലാംഭബചബട്ടുതണ്ടെനലാം

സസകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബല്  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  പരസ്പീക്ഷനാ

പരബശേസ്പീലനതബനള്ള  സസൗകേരദലാം  ഒരുകബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗതബല്തപ്പെട്ട  ധനാരനാളലാംകപര്കച്ച്  കഗനാതബന

പദതബയബലൂതടയുലാം തസഷദല് തതഡ്രെെവബലൂതടയുലാം പബ.എസച്ച്.സബ. വഴബ നബയമനലാം

ലഭബചബട്ടുതണ്ടെനലാം വബവബധ പദതബകേളബലനായബ നബരവധബ ഭൂരഹബത പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
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കുടുലാംബങ്ങള്കച്ച്  ഭൂമബ ലഭദമനാക്കുകേയുലാം തചയബട്ടുതണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.

തതനാഴബതലടുക്കുന്ന  പട്ടബകേജനാതബ  വനബതകേള്കച്ച്  വര്കബലാംഗച്ച്  വബമനസച്ച്

കഹനാസ്റ്റെെലുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം   തപണ്കുട്ടബകേള്കനായബ  വനാല്സലദ  നബധബ

ഇനഷസറനസച്ച്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  തചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കേടനാശേസനാസ

നടപടബകേളതട  ഭനാഗമനായബ  വനായനാക്കുടബശബകേ  എഴുതബതളളന്നതബനച്ച്  തുകേ

അനവദബക്കുകേയുലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള്കച്ച്  പബ.  തകേ.  കേനാളന  കുടുലാംബ

പദതബ മുകഖന സമഗ്ര വബകേസന പരബപനാടബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  വബവബധ കക്ഷമ

പദതബകേളബലൂതട  പട്ടബകേജനാതബകനാരുതട  വബവനാഹ  ധനസഹനായവലാം

മബശവബവനാഹ ധനസഹനായവലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം തചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബകേസന  വകുപ്പെബതന്റെ  എലനാ  കസവനങ്ങളലാം  ഒരു  കുടകസ്പീഴബല്

തകേനാണ്ടുവരുന്നതബനള്ള  നടപടബ  അവസനാന  ഘട്ടതബലനാണച്ച്.

ഭരണഘടനനാനസൃതമനായബ പട്ടബകേജനാതബ, പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാര്കച്ച് നബയമനതബലുലാം

തപ്രനാകമനാഷനബലുലാം  മതബയനായ  പ്രനാതബനബധദലാം  ഇലനാതപക്ഷലാം  സലാംവരണലാം

നല്കുകേതയന്നതച്ച്  സര്കനാരബതന്റെ  ഉതരവനാദബതസമനാതണനലാം

സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുതട  വബധബ സലാംബന്ധബചച്ച് വബശേദമനായ നബയകമനാപകദശേലാം കതടബ

തുടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാതണനലാം  എയ്ഡഡച്ച്  കനനാണ്-

തതമകനനാരബറബ  കകേനാകളജുകേളബതല നബയമനതബല് സലാംവരണലാം നടപ്പെനാക്കുവനാന
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നബര്കദ്ദേശേബചതകേനാണ്ടുളള  തതഹകകനാടതബ  ഉതരവബതനതബതര  കകേനാകളജച്ച്

മനാകനജുതമന്റുകേള്  സമര്പ്പെബച  എസച്ച്.എല്.പബ.  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുതട

പരബഗണനയബലനാതണനലാം  സസകേനാരദ  തതനാഴബല്  കമഖലകേളബല്  സലാംവരണലാം

ഏര്തപ്പെടുത്തുന്ന കേനാരദലാം  കൂടുതല് ചര്ചകേള്കച്ച് കശേഷലാം തസ്പീരുമനാനബക്കുതമനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.  എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ.  കകേനാളനബകേളതട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  റബവഡ്യൂ  തചയ്യുന്നതബനച്ച്  ജബലനാ  തവല്തഫയര്  ഓഫസ്പീസര്ക്കുലാം

കേളക്ടര്ക്കുലാം  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുതണ്ടെനലാം ആദബവനാസബകേള്കച്ച്

അര്ഹതതപ്പെട്ട ഭൂമബ  ലഭദമനാകുന്നതബതല  തടസങ്ങള്  പരബകശേനാധബക്കുതമനലാം

പട്ടബകേജനാതബ  വബദദനാര്തബകേള്കച്ച്  സമയബന്ധബതമനായബ തതസ്റ്റെെപ്പെന്റെച്ച്  റബലസ്പീസച്ച്

തചയ്യുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുതമനലാം  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബദദനാര്തബകേള്കച്ച് സബവബല് സര്വ്വസ്പീസച്ച് കമഖലയബല്  പ്രകതദകേ പരബശേസ്പീലനലാം

നല്കുതമനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.   

9(*63)  സലാംഘടബത  -  അസലാംഘടബത തതനാഴബല് കമഖലകേളബല് മബനബമലാം    
കവതനലാം 

തതനാഴബലുലാം  എതതക്സസലാം   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനതച്ച്  വബവബധ  സലാംഘടബത/അസലാംഘടബത

തതനാഴബല്  കമഖലകേളബല്  മബനബമലാം  കൂലബ  പുതുകബ  നബശ്ചയബക്കുന്നതബനച്ച്

ഉപകദശേകേ സമബതബ ഉപസമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുതണ്ടെനലാം തുടര്നടപടബകേള്
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തസരബതതപ്പെടുതബ വരബകേയനാതണനലാം സഭതയ അറബയബച.  തതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്

മബനബമലാം  കവതനലാം  ലഭബക്കുനതണ്ടെന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച്  തതനാഴബല്

വകുപ്പെബതല  എനകഫനാഴച്ച്തമന്റെച്ച്  വബഭനാഗലാം  പരബകശേനാധന  നടത്തുകേയുലാം  കവതനലാം

നല്കേനാത തതനാഴബലുടമകേള്തകതബതര  നബയമപ്രകേനാരലാം   തകയബലാം  തപറസ്പീഷന

ഫയല് തചയ്യുനമുണ്ടെച്ച്.  കവജച്ച് തപ്രനാട്ടക്ഷന സബസ്റ്റെെലാം മുകഖന കവതന വബതരണലാം

തതനാഴബലനാളബകേളതട  ബനാങ്കച്ച്  അകസൗണ്ടെബല്  ലഭദമനാക്കുനണ്ടെച്ച്.

തതഹകകനാടതബയുതട പരബഗണനയബലുള്ള മുത്തൂറച്ച് ഫബനനാനസമനായബ ബന്ധതപ്പെട്ട

തതനാഴബല് തര്ക പരബഹനാരതബനച്ച് ഉസൗര്ജ്ജബത ശമലാം നടതബ വരുനതണ്ടെനലാം

തതനാഴബലനാളബകേതള  കദനാഹബക്കുകേയുലാം  പസ്പീഡബപ്പെബക്കുകേയുലാം  തചയ്യുന്ന

മനാകനജുതമന്റുകേള്തകതബതര നബയമനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച വരബകേയനാതണനലാം

സലാംസനാനതച്ച്  സസകേനാരദ  ധനകേനാരദ  സനാപനങ്ങളതട  പ്രവര്തനങ്ങള്

നബയനബക്കുന്നതബനച്ച്  ചട്ടങ്ങളലാം  നബയമങ്ങളലാം  പ്രനാബലദതബലുതണ്ടെനലാം

നബയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നവര്തകതബതര കേര്ശേന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുതമനലാം

മനബ  അറബയബച.  തതനാഴബല്  നബയമതബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുന്ന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബകനാവന്നതനാതണന്നച്ച്  ഉപകചനാദദതബനച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാകബ.
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത 654

മുതല്  960  വതരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  137  എണ്ണതബനലാം  ബന്ധതപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)   


