
II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-15

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 നവഞ്ചാംബര് 02, ചചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബചലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

44 (*421) സ്കൂളുകേളബല് നസ്പീന്തല് പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

 കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. വബ. അബ്ദുറഹബമഞന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് എട്ടഞഞ്ചാം കഞസക്ക്

മുതല്  കകേഞകളജുതലെഞ്ചാം  വചരയുള്ള  മബകേച്ച  കേഞയബകേതഞരങ്ങചള  ചതരചഞ്ഞെടുത്തക്ക്

ഉനതപരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനതബനക്ക്  വബവബധ  ജേബല്ലകേളബല്  കസഞര്ട്സക്ക്

അകഞദമബകേള്  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനചണ്ടെനഞ്ചാം  ഇവയബല്  ആറക്ക്  എണ്ണത്തബല്

നസ്പീന്തല് പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കുനചണ്ടെനഞ്ചാം സഭചയ അറബയബച്ചു.  പബരപ്പെനകകേഞടക്ക്,

നനബകയഞടക്ക്,  തൃശ്ശൂര്,  ആലെപ്പുഴ,  കേണ്ണൂര് എനബവബടങ്ങളബചലെ  നസ്പീന്തല്ക്കുളങ്ങളബല്

ചപഞതുജേനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  നസ്പീന്തല്  പരബശസ്പീലെനത്തബനക്ക്
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ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം   അപകേടങ്ങള്  ഒഴബവഞക്കുനതബനഞ്ചാം

മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുനതബനഞ്ചാം വബദഗ്ദ്ധ പരബശസ്പീലെകേര്, ചചലെഫക്ക് ഗഞര്ഡുകേള്

എനബവചര  നബകയഞഗബക്കുകേയുഞ്ചാം ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സ്കൂള് വബദദഞര്തബകേള്കക്ക് നസ്പീന്തല്

പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കേഞന  സക്ക് പഞഷക്ക് പദതബ ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം   നസ്പീന്തല്

പ്രഞവസ്പീണദമുള്ള കുട്ടബകേള്കക്ക് പസക്ക് വണ് പ്രകവശനത്തബനക്ക് കബഞണസക്ക് കപഞയബന്റെക്ക്

നല്കുനചണ്ടെനഞ്ചാം പറളബ സ്കൂള്, ചബറ്റൂര് ഗവ. കകേഞകളജേക്ക്, നസ്പീകലെശശ്വരഞ്ചാം ഇ.എഞ്ചാം.എസക്ക്

കസ്റ്റേഡബയഞ്ചാം  എനബവബടങ്ങളബല്  സശ്വബമ്മേബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂള്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  തകദ്ദേശ  സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസ

സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുന  അടബസഞന  കേഞയബകേ  സസൗകേരദങ്ങളുചട

വബകേസനത്തബചന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  13  സശ്വബമ്മേബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂളുകേള്

ഒരുക്കുനചണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.  പഞഞയത്തുതലെത്തബല്  കസഞര്ട്സക്ക്

കേസൗണ്സബലകേള്  ഏര്ചപ്പെടുത്തഞനഞ്ചാം കേഞയബകേഞദദഞപകേരുചട ക്ഷഞമഞ്ചാം കനരബടുന

സഞഹചരദത്തബല് റബകസഞഴക്ക് കപഴക്ക് സണ്സബചന്റെ കസവനഞ്ചാം ഉപകയഞഗചപ്പെടുത്തഞനഞ്ചാം

നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  നസ്പീന്തല്  പരബശസ്പീലെനത്തബനക്ക്   വദക്തമഞയ

മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ചകേഞണ്ടുവരുചമനഞ്ചാം  പുതുതഞയബ  നബര്മ്മേബക്കുന  സശ്വബമ്മേബഞ്ചാംഗക്ക്

പൂളുകേളബല് വബദഗ്ദ്ധ പരബശസ്പീലെകേരുണ്ടെഞകുചമനഞ്ചാം  അടുത്ത അകഞദമബകേ വര്ഷഞ്ചാം
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മുതല് സ്കൂള് പഞഠദപദതബയബല് കസഞര്ട്സക്ക് ഒരു വബഷയമഞയബ ഉള്ചപ്പെടുത്തഞനള്ള

നടപടബകേള്  സശ്വസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം   കേഞയബകേ  വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബലള്ള  ഒസൗട്ടക്ക്കഡഞര്

കസ്റ്റേഡബയങ്ങളബല്  കേഞയബകകേതര  പരബപഞടബകേള്  നടത്തുനതുസഞ്ചാംബനബച്ചക്ക്

മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പുറചപ്പെടുവബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  കസ്റ്റേഡബയങ്ങളുചട

പരബപഞലെനത്തബനഞയബ കസഞര്ട്സക്ക്   ഫസൗകണ്ടെഷന രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

കസഞര്ട്സക്ക്  കഹഞസ്റ്റേലകേളബല്  കേഴബവുള്ള  കുട്ടബകേചള  മഞത്രമഞണക്ക്

ചതരചഞ്ഞെടുത്തബട്ടുള്ളചതനഞ്ചാം  കേഞയബകേ  സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേള്കക്ക്  ഓണ്ചചലെന

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ചപ്പെടുത്തുചമനഞ്ചാം    ആലെപ്പുഴ  ജേബല്ലയബചലെ  രഞജേഞ  കകേശവക്ക്  കദവക്ക്

അന്തഞരഞഷ്ട്ര നസ്പീന്തല്ക്കുളത്തബചന്റെ നബലെവബചലെ അവസ പരബഹരബകഞന നടപടബ

സശ്വസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം  കേഞഞ്ഞെബരപ്പെള്ളബ  കുനഞ്ചാംഭഞഗഞ്ചാം   ഗവണ്ചമന്റെക്ക്   സ്കൂളബചന്റെ

അടബസഞന  സസൗകേരദ  വബകേസനവുമഞയബ  ബനചപ്പെട്ട  പദതബ

യഞഥഞര്തദമഞകഞന  നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞചണനഞ്ചാം   ടൂറബസഞ്ചാം

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ഓപ്പെണ്  ജേബമ്മുകേള്   സഞപബക്കുന  പ്രവൃത്തബകേള്

നടനവരബകേയഞചണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.
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45 (*422) അനയഞത്ര  ,   ശ്രുതബതരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ,   ധശ്വനബ പദതബകേള്

ഉനത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടെബ  പട്ടബകേജേഞതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസശ്വഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  ചകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഭബനകശഷബ

വബഭഞഗത്തബൽചപ്പെട്ടവർകക്ക്  വബവബധ  കസവനങ്ങൾ  ലെഭദമഞക്കുനതബനഞ്ചാം  ഇവചര

സമൂഹത്തബചന്റെ  മുഖദധഞരയബകലെയക്ക്  എത്തബക്കുനതബനമഞയബ   “അനയഞത്ര"

പദതബ  നടപ്പെബലെഞകബവരുനചണ്ടെനക്ക്  സഭചയ  അറബയബച്ചു.  അഞ്ചു  വയസബൽ

തഞചഴ പ്രഞയമുള്ള കുട്ടബകേളുചട ശവണ വവകേലെദഞ്ചാം മഞറബചയടുക്കുനതബനകവണ്ടെബ

ആവബഷക്ക് കേരബച്ച 'ശ്രുതബതരഞ്ചാംഗഞ്ചാം'  പദതബ പ്രകേഞരഞ്ചാം നഞളബതുവചര 1196 കകേഞകബയര്

ഇഞ്ചാംപഞകന്റെഷന  സർജേറബകേൾ  പൂർത്തബയഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സശ്വന്തഞ്ചാം  ചചലെവബൽ

കകേഞകബയർ  ഇഞ്ചാംപഞകന്റെഷൻ  ശസ്ത്രക്രബയ  പൂർത്തബയഞകബയ  കുട്ടബകേൾകക്ക്  സസ്പീച്ചക്ക്

കപ്രഞസസർ  അപ്കഗ്രഡക്ക്  ചചയ്തു  നൽകുകേചയന  ലെക്ഷദകത്തഞചട  ആവബഷ്കരബച്ച

'ധശ്വനബ'   പദതബയബലൂചട  104  കുട്ടബകേൾകക്ക് ആനകൂലെദഞ്ചാം ലെഭദമഞകബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

ഓട്ടബസഞ്ചാം ബഞധബച്ച  കുട്ടബകേള്കഞയബ  'ചസകഞ്ചാം'  പദതബ ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

മനബ  വദക്തമഞകബ.    തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  ആലെപ്പുഴ,  കകേഞട്ടയഞ്ചാം,  തൃശ്ശൂര്,

കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ചമഡബകല്  കകേഞകളജുകേളുള്ചപ്പെചട  62  ആശുപത്രബകേളബല്
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കുട്ടബകേളബചലെ ചചവകേലെദങ്ങള് കേചണ്ടെത്തുനതബനക്ക് പ്രഞരഞ്ചാംഭ ഇടചപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള്

സഞപബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെ  നബരകബല്  ഭബനകശഷബകഞര്കക്ക്   സഹഞയ

ഉപകേരണങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  National Institute of  Physical Medicine

and  Rehabilitation   Prosthetic  and  Orthotic Centre സഞപബക്കുനതബനക്ക്

തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം   ഡബചസബബലെബറബ സര്ട്ടബഫബകറക്ക് കേഞലെതഞമസമബല്ലഞചത

ലെഭദമഞകഞന  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങചളഞരുകബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം ഭബനകശഷബകഞര്കക്ക് എല്ലഞ

വകുപ്പുകേളബലഞ്ചാം  3  ശതമഞനഞ്ചാം  സഞ്ചാംവരണകമര്ചപ്പെടുത്തഞനള്ള

നടപടബകേളഞരഞ്ചാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം കേഞഴ്ചപരബമബതര്കക്ക്  സഞര്ട്ടക്ക് കഫഞണുകേള് നല്കുന

പദതബ  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുചമനഞ്ചാം  തകദ്ദേശ  ഭരണസഞപനങ്ങളുചട   തനതക്ക്

ഫണ്ടെക്ക്, ഗ്രഞന്റെക്ക് ഇന എയ്ഡക്ക് എനബവ മുകഖന ഭബനകശഷബകഞര്കഞയബ പ്രകതദകേ

പദതബകേള് നടപ്പെബലെഞകബവരുനചണ്ടെനഞ്ചാം  ICDS-ചന്റെ  കേസ്പീഴബല്  ഒരു  ചസഷദല്

അങ്കണവഞടബയുഞ്ചാം രണ്ടെക്ക് സഞറചചലെറക്ക് അങ്കണവഞടബയുഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തബക്കുനചണ്ടെനഞ്ചാം

ഭബനകശഷബ  സസൗഹൃദപദതബകേള്   സഞ്ചാംബനബച്ചക്ക്    Awareness  കേദഞമ്പുകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനചണ്ടെനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു. 
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46 (*423) എല്ലഞ പഞഞയത്തുകേളബലഞ്ചാം കേളബകളങ്ങള്

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  വബ.  അബ്ദുറഹബമഞന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  ഗ്രഞമസ്പീണ

കേളബകളങ്ങള്  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബചന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  'ഒരു  പഞഞയത്തബല്

ഒരു കേളബകളഞ്ചാം' എന പദതബ സര്കഞരബചന്റെ സജേസ്പീവ പരബഗണനയബലെഞചണനഞ്ചാം

ഈ  സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം  60  കേളബസലെങ്ങള്  പൂര്ത്തബയഞകഞനഞണക്ക്

ലെക്ഷദമബടുനചതനഞ്ചാം   സഭചയ  അറബയബച്ചു.  ഓകരഞ  കേളബസലെത്തബലഞ്ചാം  സലെ

ലെഭദതയഞ്ചാം  ഫണ്ടെബനമനസരബച്ചക്ക്  വബവബധ  കേഞയബകേ  വബകനഞദങ്ങള്ക്കുകവണ്ടെ

കകേഞര്ട്ടുകേള്,  കുട്ടബകേള്കഞയുള്ള  പ്രകതദകേ  കേളബസലെഞ്ചാം,  പ്രഞയമഞയവര്ക്കുള്ള

വബകനഞകദഞപഞധബകേള്,  ഓപ്പെണ്  ജേബഞ്ചാംകനഷദഞ്ചാം,  ചഹല്ത്തക്ക്  പവബലെബയന,

കടഞയ ക്ക് ചലെറക്ക്,  മറക്ക്  അടബസഞന  സസൗകേരദങ്ങള്  എനബവ  ഏര്ചപ്പെടുത്തുഞ്ചാം.

സശ്വന്തമഞയബ  ഭൂമബയബല്ലഞത്ത  പഞഞയത്തുകേളബല്   സര്കഞര്  സ്കൂളുകേളുചടയുഞ്ചാം  മറക്ക്

വബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങളുചടയുഞ്ചാം  ഗ്രസൗണ്ടെബല്  കേളബകളഞ്ചാം  നബര്മ്മേബച്ചക്ക്

നല്കുനതബനള്ള പദതബ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  എഞ്ചാം.ഒ.യു.  ഒപ്പെബട്ടഞല് മഞത്രചമ

പഞഞയത്തുകേളബല് കേളബസലെങ്ങള്ക്കുകവണ്ടെ ഫണ്ടെക്ക് അനവദബക്കുകേയുള്ളൂചവനഞ്ചാം

പഞഞയത്തക്ക്-കബഞകക്ക്-ജേബല്ലഞ-സഞ്ചാംസഞന  തലെങ്ങളബല്    മതരങ്ങള്  നടത്തബ
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കേഞയബകേതഞരങ്ങചള  കേചണ്ടെത്തഞനള്ള   നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയഞയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

മനബ  വദക്തമഞകബ.  എല്ലഞ  പഞഞയത്തുകേളബലഞ്ചാം   ഫുട്കബഞള്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നടത്തഞനഞ്ചാം  ഇസൗ കമഖലെയബല് സ്കൂള് വബദദഞര്തബകേള്കക്ക് പ്രകതദകേ പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കേഞനഞ്ചാം  എഞ്ചാം.ഒ.യു.  ഒപ്പെബടുകേയുഞ്ചാം  പരബശസ്പീലെകേര്കക്ക്  സര്ട്ടബഫബകകഷന

കകേഞഴ്സുകേള് ഏര്ചപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് ആള് ഇന്തദഞ ഫുട്കബഞള് ചഫഡകറഷനമഞയബ

കേരഞറബകലെര്ചപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   കസഞര്ട്സക്ക്  ചമഡബസബന,  കസഞര്ട്സക്ക്

ചചസകകഞളജേബ,  കസഞര്ട്സക്ക്  നന്യൂടസ്പീഷദന  തുടങ്ങബയ  വബഭഞഗങ്ങളുചട

വബകേസനത്തബനക്ക്  നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞചണനഞ്ചാം   സര്കഞര്

ആശുപത്രബകേളബല്  കസഞര്ട്സക്ക്  ചമഡബസബന  വബഭഞഗഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതുസഞ്ചാംബനബച്ചക്ക് ചര്ച്ച നടത്തബവരബകേയഞചണനഞ്ചാം കേണ്ണൂര് ജേബല്ലയബല്

കസഞര്ട്സക്ക്  ചമഡബസബന കകേന്ദ്രഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബകഞന തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം ജേബല്ലഞ

ആസഞനങ്ങളബല്  കകേഞഞ്ചാംപഞകക്ക് കസഞര്ട്സക്ക് കകേന്ദ്രഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് തുടകഞ്ചാം

കുറബച്ചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം    ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.


