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 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഇരുപതബരണനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2021   ജനുവരബ   18,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

7(*91 ) കറനാഡുകേളുലടെ നബരമ്മേനാണ പുനരനബരമ്മേനാണ പ്രവരതനങ്ങള്

ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല് I.R.C., MoRTH എനബവയുലടെ മനാനദണ്ഡമനുസരബചക്ക്

ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേ  വബദദകേള്  ഉപകയനാഗലപ്പെടുതബ  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനങ്ങലള  അതബജസ്പീവബക്കുന  തരതബലുള്ള  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക്  സലാംസനാനതക്ക്  നടെതനലതനലാം  ഇതബനനായബ

സസനാഭനാവബകേ  റബ്ബര,  കേയര  ഭൂവസലാം,  പനാസബകേക്ക്  എനബവ

ഉപകയനാഗലപ്പെടുതനതനായുലാം ഫുള് ലഡപക്ക്  റബക്ലകമഷന ലടെകകനാളജബ പ്രകേനാരലാം

പതനലാംതബട്ട  ജബല്ലയബല്  5.9  കേബ.മസ്പീ.  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേബചതനായുലാം  സഭലയ

അറബയബച.  സനാരട്ടക്ക്  സബറബ  പദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുതബ  തബരുവനന്തപുരലാം
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നഗരതബല്  KRFB  മുകഖേന   8  കേബ.മസ്പീ.  കറനാഡക്ക്  പപലറക്ക്  കപ്രനാജകനായബ

ലചയ്യുനതനാണക്ക്.   കൂടെനാലത  ഉയരന  നബലവനാരതബലുള്ള  ടെനാറബലാംഗക്ക്  BM&BC,

ലഡനസക്ക്  ബബറ്റുമബനസക്ക്  ലമകനാഡലാം  എനബവ  ഉപകയനാഗബചനാണക്ക്

നടെതബവരുനലതനലാം  മുനവരഷങ്ങളബലുണനായ  പ്രളയതബലന്റെ

പശനാതലതബല്  പഹ  ഫ്ളഡക്ക്  ലലവല്  കേണകബലലടുതനാണക്ക്  പുതബയ

പനാലങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുനലതനലാം  മനബ  അറബയബച.  റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരള

പദതബയബലുള്ലപ്പെടുതബ  എയരകപനാരട്ടക്ക്-ശലാംഖലാംമുഖേലാം  കറനാഡബലന്റെ

പുനരനബരമ്മേനാണതബനനായബ  539  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടെയുലാം  ലതരലഞ്ഞെടുത  29

കറനാഡുകേള്കനായബ  5119.54  കകേനാടെബ  രൂപയുലടെയുലാം  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബചബട്ടുണക്ക്.

ലപനാതുമരനാമതക്ക്  വകുപ്പെബലല  വബകേസന  പദതബകേളുലടെ  തബതല  ഗുണനബലവനാര

പരബകശനാധനകേള് കേക.സബ. ലനാബുകേളബല് നടെതകേയുലാം 15 ലക്ഷതബനക്ക് മുകേളബലുള്ള

പ്രവൃതബകേളുലടെ  ബബല്  തുകേ  നല്കുനതബനക്ക്  ഗുണനബലവനാര  പരബകശനാധനനാ

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  നബരബന്ധമനാക്കുകേയുലാം  അഴബമതബ  സലാംബന്ധബച  പരനാതബകേളബകന്മേല്

അകനസഷണലാം  നടെതനതബനക്ക്  വബജബലനസക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ശകബലപ്പെടുതകേയുലാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.  കൂടെനാലത ചസ്പീഫക്ക്  ലടെകബകല് എകനാമബനര,  കപനാലസ്പീസക്ക്  വബജബലനസക്ക്,

ധനകേനാരദ  പരബകശനാധനനാ  വബഭനാഗലാം  എനബവര  സരകനാര  നബരമ്മേനാണ
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പ്രവൃതബകേളബലല അഴബമതബ  തടെയുനതബനുള്ള നടെപടെബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  2

ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയരമനാര  ഉള്ലപ്പെലടെ  148  കപലര  സലസന്റെക്ക്  ലചയ്യുകേയുലാം  514

കപരലകതബലര  അചടെക  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  ഡബഫകക്ക്

ലയബബലബറബ  പസ്പീരബഡബനുള്ളബല്  കേലണതന  കപനാരനായ്മകേള്  പ്രവൃതബ  ലചയ

കേരനാറുകേനാരുലടെ  ലചലവബല്  പരബഹരബചനല്കുനതുലാം  വസ്പീഴ്ച  വരുതന

ഉകദദനാഗസരലകതബലര  ശബക്ഷനാനടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.

മനാകഞ്ഞെരബക്കുഴബപ്പെനാലലാം  നബരമ്മേനാണലാം  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുലാം  നനാടുകേനാണബ-

പരപ്പെനങ്ങനാടെബ  കറനാഡക്ക്  ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുനതബനുലാം  തൃശ്ശൂര-കുറബപ്പുറലാം

കറനാ ഡബലല  ഗതനാഗതക്കുരുകക്ക്  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  പബലനാതറ-പനാപ്പെബനബകശ്ശേരബ

കറനാഡബലല  തനാവലാം  കമല്പ്പെനാലതബലന്റെ  എകക്ക്പനാനഷന  കജനായബന്റെക്ക്  മനാറബ

സനാപബക്കുനതബനുലാം  പനാറശ്ശേനാല-കുടെപ്പെനമൂടെക്ക്  റസ്പീചബലന്റെ  ലടെണര  നടെപടെബ

തസരബതലപ്പെടുതനതബനുലാം  കകേനാണ്ടനാകരമനാരുലടെ  കുറവക്ക്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനക്ക്  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച.
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8 (*92 &*118 ) ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞതബലന്റെ   
വബലയബരുതല്

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  ഈ  സരകനാര  അധബകേനാരതബല്  വനതബനുകശഷലാം

ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗതണനായ  ഗുണപരമനായ  ഇടെലപടെലുകേളുലടെ  ഫലമനായബ

6.79  ലക്ഷലാം  കുട്ടബകേള്  പുതുതനായബ  എതബകചരനബട്ടുലണനലാം  വബദദനാലയങ്ങളുലാം

ലപനാതുസമൂഹവലാം  തമ്മേബലുള്ള  ബന്ധലാം  ദൃഢലപ്പെടുതനാന  ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  വഴബ  സനാധബചബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

സലാംസനാനലത മബകേവബലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന 141 വബദദനാലയങ്ങളബല് കേബഫ്ബബ

ധനസഹനായകതനാലടെ  ഭഭൗതബകേ  സനാഹചരദലാം  ലമചലപ്പെടുതനതബനുള്ള

പ്രവൃതബകേള് നടെപ്പെനാകബവരബകേയനാലണനലാം ഇതുപ്രകേനാരലാം   973    സ്കൂളുകേള്കക്ക്

ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയതബല്  110  സ്കൂളുകേളുലടെ  ലകേട്ടബടെ  നബരമ്മേനാണലാം

പൂരതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം 321 ലകേട്ടബടെങ്ങള് നബരമ്മേനാണതബലന്റെ വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലുലാം

542  വബദദനാലയങ്ങള് ലടെണര പ്രവരതനങ്ങളബലുമനാണക്ക്.  ഒനക്ക്  മുതല് പനണക്ക്

വലര ക്ലനാസുകേളബലല പനാഠഭനാഗങ്ങള്  'സമഗ്ര'  വബഭവ കപനാരട്ടല് വഴബ തയനാറനാകബ

അദദനാപകേരക്കുലാം  വബദദനാരതബകേള്ക്കുലാം   പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുകേയുലാം
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അകനാഡമബകേക്ക്  രലാംഗതബലന്റെ  മബകേവനാരന  പ്രവരതനതബനനായബ  സ്കൂളുകേളബല്

മനാസര  പനാന  തയനാറനാക്കുകേയുലാം  ഭനാഷനാ  വബകേസനതബനുള്ലപ്പെലടെ  വബവബധ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.   സരകനാരബലന്റെയുലാം  ലപനാതുജന

പങ്കനാളബതതബലന്റെയുലാം  ഫലമനായബ  കുട്ടബകേളുലടെ  ലകേനാഴബഞ്ഞുകപനാകക്ക്

കുറയനാനനായബട്ടുലണനലാം  വബദദനാരതബകേളുലടെ  സരഗ്ഗകശഷബ

പരബകപനാഷബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ഊനല്  നല്കുനതനാലണനലാം  നബലവബലുളള

അകനാഡമബകേക്ക്  കേലണര  നബലനബരതബ  സബലബസക്ക്  ലവട്ടബചരുകനാലതയുള്ള

ശബശുസഭൗഹൃദ  പരസ്പീക്ഷനാരസ്പീതബ  ആവബഷ്കരബകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനലതനലാം

നബരമ്മേനാണപ്രവരതനങ്ങള് പൂരതബയനാകബ  ബബല് സമരപ്പെബക്കുന സ്കൂളുകേള്കക്ക്

ചലഞക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദബക്കുനതനാലണനലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

പ്രകദശങ്ങളബലുള്ള  സ്കൂളുകേളുലടെ  നബരമ്മേനാണചമതല  കേബല-പബ.ഡബ്ളള.ഡബ.

എനബവയനായബരബക്കുലമനലാം  സലാംവരണ  വബഭനാഗങ്ങളബല്ലപ്പെട്ട  എല്ലനാ

വബദദനാരതബകേള്ക്കുലാം  പസക്ക്-വണ്  പ്രകവശനലാം  ലഭബചബട്ടുലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച.


