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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   05,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തലന  ശബരബമലയബല്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പബനവലബകണലമനക്ക്  ആവശദലപ്പെടലാം

സഭനാ  കേവനാടത്തബനു  മുനബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തുന

എലാം.എല്.എ.മനാര്കക്ക്  അഭബവനാദദലാം  അര്പ്പെബചലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

സസ്വസനാനങ്ങളബല്  എഴുകനറ്റുനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബക്കുകേയലാം  തുടര്നക്ക്

സഭനാനടപടബകേകളനാടക്ക് സഹകേരബക്കുകേയലാം ലചയ.)

8(*151 & *171) വനബത  -  ശബശു വബകേസന വകുപ്പെക്ക് നടപ്പെനാക്കുന മുഖദപദതബകേള്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  ലകേ.  ലകേ.  ശശലജ  ടസ്പീച്ചര്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  നബര്ഭയ,
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സലാംകയനാജബത ശബശുസലാംരക്ഷണലാം, പ്രധനാനമനബ മനാതൃ വന്ദന കയനാജന, അനുപൂരകേ

കപനാഷകേനാഹനാര  പദതബ,  സസ്വനാധനാര്ഗ്രഹക്ക്,  ബനാലനബധബ,  ശകേത്തനാങ്ങക്ക്,  മലാംഗലദ,

അഭയ  കേബരണലാം,  വബജ്ഞനാന  ദസ്പീപബ,  ഉജസ്വല  ബനാലദലാം,  സഹനായ  ഹസലാം,  ഒഒൗര്

ലറെകസനാണ്സബബബലബറബ റ്റു ചബല്ഡ്രന, നനാഷണല് നന്യൂടസ്പീഷദന മബഷന, കതകജനാമയ

കഹനാലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പെക്ക്  മുകഖന

നടപ്പെനാകബവരുനലണ്ടെനക്ക് സഭലയ  അറെബയബച.  മനാനസബകേ  ശനാരസ്പീരബകേ  പ്രശ്നങ്ങള്

അനുഭവബക്കുന  കുട്ടബകേലള  സഹനായബക്കുനതബനനായബ  ആരലാംഭബച്ച  തണല്  പദതബ

എലനാ  ജബലകേളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  ഇതബലന്റെ  കസവനലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  24  മണബക്കൂറുലാം  പ്രവര് ത്തബക്കുന  കടനാള്  ഫസ്പീ  നമ്പര്

പ്രസബദലപ്പെടുത്തുകേയലാം  ലചയബടണ്ടെക്ക്.  സസ്വഭനാവ-ലലവകേനാരബകേ-മനാനസബകേ-ആകരനാഗദ-

പഠന  പ്രശ്നങ്ങള്  അനുഭവബക്കുന  കുട്ടബകേള്കക്ക്  ഔര്  ലറെകസനാണ്സബബബലബറബ  റ്റു

ചബല്ഡ്രന  (ORC)  പദതബയലട  ഭനാഗമനായബ  ലലസകകനാളജബസ്റ്റുമനാരുലട  കസവനലാം

ഉറെപ്പെനാക്കുകേയലാം  സ്കൂള്  തലത്തബല്  കേദനാമ്പുകേളലാം  രക്ഷകേര്ത്തനാകള്കക്ക്

കബനാധവല്കരണ കനാസുകേളലാം സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം അധദനാപകേര്കക്ക് പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുകേയലാം ലചയ്യുനലണ്ടെനലാം 20 കമനാഡല് ലറെസബഡനഷദല് സ്കൂളകേളബല് പ്രസ്തുത

പദതബ  വദനാപബപ്പെബകനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബടലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

ശരണബനാലദലാം  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  65-കലലറെ  കുട്ടബകേലള  കമനാചബപ്പെബക്കുകേയലാം

ബനാലകവല,  ബനാലഭബക്ഷനാടനലാം,  ബനാലചൂഷണലാം  എനബവ  കേലണ്ടെത്തബയനാല്
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അറെബയബകകണ്ടെ  കഫനാണ്  നമ്പറുകേള്,  അഡ്രസ്സുകേള്  എനബവ  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  10

ജബലകേളബലല പ്രധനാന കകേന്ദ്രങ്ങളബല് കബനാര്ഡുകേള് സനാപബക്കുകേയലാം ലചയബടണ്ടെക്ക്. 6

മനാസലാം  മുതല്  6  വയസ്സുവലര  പ്രനായമുളള  കുട്ടബകേള്,  ഗുരുതര  കപനാഷകേ  കുറെവളള

കുട്ടബകേള്,  ഗര്ഭബണബകേള്,  മുലയൂടന  അമ്മേമനാര്  എനബവര്കനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന

അനുപൂരകേ  കപനാഷകേനാഹനാര  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  അങ്കണവനാടബകേളബല്  രജബസ്റ്റര്

ലചയ്യുനവര്കക്ക്  കപനാഷകേനാഹനാരലാം  ലഭബക്കുനലണ്ടെനക്ക്  ഉറെപ്പുവരുത്തുനലണ്ടെനലാം  2

വയസബനു  തനാലഴെയളള  കുട്ടബകേളലട  ഭക്ഷണക്രമലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്  കബനാഷറുകേള്

അച്ചടബച്ചക്ക്  വബതരണലാം ലചയ്യുനലണ്ടെനലാം മനബ അറെബയബച.  കുട്ടബകേള്കക്ക് സഒൗജനദ

ചബകേബത്സ  ലഭബക്കുനതബനനായബ  തനാകലനാലലാം,  കേനാനസര്  സുരക്ഷനാ  പദതബ,

ശ്രുതബതരലാംഗലാം,  ധസ്വനബ,  മബഠനായബ,  വസ്പീ-ലകേയര്  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബവരുനണ്ടെക്ക്.  ബനാലനബധബ പദതബയബലൂലട നടപ്പെക്ക് സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം

4  കുട്ടബകേള്കക്ക് ധനസഹനായലാം അനുവദബച്ചബടലണ്ടെനലാം ജബലനാതലത്തബല് ശചല്ഡക്ക്

ലവല്ലഫയര് കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  എറെണനാകുളലാം  ജബലയബല് കപനാകകനാ

കകേനാടതബ ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബടലണ്ടെനലാം മനബ അറെബയബച. 24

മണബക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തബക്കുന വബമന ലഹല്പ്പെക്ക് ലലലന മബത്ര  '181',  ഷസ്പീ കലനാഡ്ജക്ക്,

ഷസ്പീ  കടനായക്ക് ലലറക്ക്,  ഷസ്പീ  ടനാകബ,  വബമനസക്ക്  ലസല്,  വബധവകേള്ക്കുളള  സലാംരലാംഭകേതസ്വ

വബകേസന  പരബപനാടബ,  വനമബത്ര  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  വനബതനാ  വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറെഷന  മുകഖന  നടപ്പെബലനാക്കുനണ്ടെക്ക്.  അദനാലത്തുകേളബലൂലട  പരനാതബകേള്
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തസ്പീര്പ്പെനാക്കുകേ,  ലസമബനനാറുകേള്  നടത്തുകേ,  സസ്പീകേളലട  പ്രശ്നങ്ങള്  സലാംബനബച്ചക്ക്

പഠനലാം  നടത്തബ  ശബപനാര്ശ  സമര്പ്പെബക്കുകേ,  ജനാഗ്രതനാ  സമബതബ  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്

പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേ,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗകനാര്ക്കുലാം ദനാരബദദകരഖയക്ക്

തനാലഴെയളളവര്ക്കുലാം ഡബ.എന.എ.  ലടസ്റ്റക്ക്  നടത്തുനതബനക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ സഹനായലാം

അനുവദബക്കുകേ,  ലലഹസ്കൂള്/കകേനാകളജക്ക്  തലത്തബല്  ലബലാംഗകബനാധവത്കേരണ

കനാസ്സുകേള്  നടത്തുകേയലാം  ലഹരബമരുനബലന്റെ  ദൂഷദഫലങ്ങള്,  സസ്പീധന  വദവസ,

ലമനാലലബല്  കഫനാണ്  ദുരുപകയനാഗലാം  തുടങ്ങബയവ  സലാംബനബച്ചക്ക്  ഉപകദശവലാം

മനാര്ഗ്ഗദര്ശനവലാം  നല്കുകേ,  പത്ര-ദൃശദ  മനാധദമങ്ങളബല്  സസ്പീകേലള  കമനാശമനായബ

ചബത്രസ്പീകേരബക്കുനതബലനതബലര  നടപടബലയടുക്കുകേ,  വബവനാഹപൂര്വ്വ  കേഒൗണ്സബലബലാംഗക്ക്

നല്കുകേ  തുടങ്ങബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണക്ക്  വനബതനാ  കേമ്മേസ്പീഷന  നടത്തുനതക്ക്.

സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കൂലടയളള  12  വയസബല്  തനാലഴെയളള  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  രനാത്രബകേനാലലാം

സുരക്ഷബതമനായ  വബശമലാം  സഒൗജനദമനായബ  നല്കുനതബനനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം,

കകേനാഴെബകകനാടക്ക് ജബലകേളബല് 'എലന്റെ കൂടക്ക്' പദതബ ആരലാംഭബച്ചബടലണ്ടെനലാം എറെണനാകുളലാം

ജബലയബല്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനായബടലണ്ടെനലാം  ലകേട്ടബടലാം

ലഭദമനാകുന  മുറെയക്ക്  മറക്ക്  ജബലകേളബകലയക്ക്  വദനാപബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുനതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ആദബവനാസബ  സസ്പീകേള് കനായബ

ഊരുമബത്രലാം ആശ പദതബ ആരലാംഭബച്ചബടണ്ടെക്ക്.  സസ്പീകേള്ക്കുലാം കുട്ടബകേള്ക്കുലമതബലരയളള

അതബക്രമങ്ങള്  പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചബടളള  ജനാഗ്രതനാ
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സമബതബയലട  കനതൃതസ്വത്തബല്  ഓകരനാ  ജബലയബലലയലാം  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  5

പഞനായത്തുകേളബലല  5  വനാര്ഡുകേളബല് ലലകേത്തനാങ്ങക്ക് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുനണ്ടെക്ക്.

വബധവകേള്കക്ക് സസ്വയലാംലതനാഴെബല് സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക് സഹനായ ഹസലാം

പദതബയബലൂലട 30,000 രൂപ നല്കുനതനാണക്ക്. അങ്കണവനാടബകേളബലല അടബസനാന

സഒൗകേരദവലാം  പഠനരസ്പീതബയലാം  പരബഷ്കരബക്കുനതനാലണനലാം  അങ്കണവനാടബ

ടസ്പീച്ചര്മനാരുലടയലാം  വര്കര്മനാരുലടയലാം  ലപനഷന  ആയബരലാം  രൂപയനായലാം  ആശ

പ്രവര്ത്തകേരുലട  ഓണകറെറെബയലാം  നനാലനായബരലാം  രൂപയനായ ലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചബടലണ്ടെനലാം

ഇനലസന്റെസ്പീവക്ക്  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല് മനാറലാം  വരുത്തബയബടലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറെബയബച. 

9(*152) ലപനാതുവബതരണരലാംഗലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സലലപ്ലെെസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാത്തമന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ലപനാതുവബതരണലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനനായബ അര്ഹരനായ

ഉപകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  ആതലലറെസ്ഡക്ക്  ഏജനസബ  (സലലപ്ലെെകകേനാ)  മുകഖന  ഫുഡക്ക്

കകേനാര്പ്പെകറെഷന ഓഫക്ക് ഇന്തദയബല്നബനക്ക് കസ്റ്റനാലകടുത്തക്ക് വനാതബല്പ്പെടബ വബതരണലാം

നടത്തുനലണ്ടെനലാം  ഇകനാരദങ്ങള്  ടനാനസരനസബ  കപനാര്ട്ടലബലൂലട  ലഭദമനാകനാന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബടലണ്ടെനലാം സഭലയ അറെബയബച. 2013-ലല കദശസ്പീയ ഭക്ഷദ ഭദതനാ

നബയമ  പ്രകേനാരലാം  സലാംസനാന  ഭക്ഷദ  ഭദതനാ  ചട്ടലാം,  2018  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബടണ്ടെക്ക്.

ലപനാതുവബതരണലാം  കസനാഷദല്  ഓഡബറബനക്ക്  വബകധയമനാക്കുനലണ്ടെനലാം
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പുനരവകലനാകേനലാം  നടത്തുനതബനക്ക്  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാലലയ

ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബടലണ്ടെനലാം  പ്രതബമനാസ  കറെഷന  വബഹബതലാം  സലാംബനബക്കുന

വബവരങ്ങള്  എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  ആയബ  ഉപകഭനാക്തനാകലള  അറെബയബക്കുനലണ്ടെനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഇ-കപനാസക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്  വനകതനാലട

എനകഫനാലഴ്മെന്റെക്ക്  വബഭനാഗലാം  കേനാര്ഡുടമകേലള  കനരബല്കണ്ടെക്ക്  ലമനാഴെബ  കരഖലപ്പെടുത്തബ

തുടര്നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചതബലന്റെ  ഫലമനായബ  കേമ്മേസ്പീഷണകറെറക്ക്  തലത്തബല്  എട്ടക്ക്

കറെഷനകേടകേളലടയലാം  ജബലകേളബല്  155  കറെഷനകേടകേളലടയലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

തനാല്കനാലബകേമനായബ  റെദക്ക്  ലചയക്ക്  തുടര്നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയലാം  ഉത്സവ

സമയങ്ങളബല്  സബവബല്  സലലപ്ലെെസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണകറെറക്ക്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ലസഷദല്

പരബകശനാധനനാ വബഭനാഗങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക് പരബകശനാധന നടത്തുകേയലാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.

ഇ-കപനാസക്ക് ലമഷസ്പീന weighing machine-നുമനായബ ബനലപ്പെടുത്തബ കൃതദമനായ

അളവബല്  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  വബതരണലാം  ലചയ്യുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  സലാംസനാന  ഭക്ഷദ  കേമ്മേസ്പീഷനനായബ  ഉപകഭനാക്തൃ  തര്ക

പരബഹനാര  കേമ്മേസ്പീഷലനയലാം  പരനാതബ  പരബഹനാരത്തബനക്ക്  ഡബ.ജബ.ആര്.ഒ.മനാരനായബ

എ.ഡബ.എലാം.മനാലരയലാം  നബയമബച്ചബടണ്ടെക്ക്.  ഭക്ഷദകേമ്മേസ്പീഷന  ലചയര്മനാലനയലാം

അലാംഗങ്ങലളയലാം  നബയമബക്കുനതബനുലാം  വബജബലനസക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബടണ്ടെക്ക്.  കറെഷനബലാംഗക്ക്  ഇനലസക്ടര്മനാര്

പ്രതബവനാര  പരബകശനാധനയബലൂലട  കേനാര്ഡുടമകേള്കക്ക്  കറെഷന  സനാധനങ്ങള്
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കൃതദമനായബ  ലഭബക്കുനകണ്ടെനാലയനലാം  കറെഷന  വദനാപനാരബകേള്  കേണക്കുകേള്

സൂക്ഷബക്കുനകണ്ടെനാലയനലാം ഉപകഭനാക്തനാകള് കേനാണത്തകവബധലാം വബലവബവരപ്പെട്ടബകേ

പ്രദര്ശബപ്പെബച്ചബടകണ്ടെനാലയനലാം  ഉറെപ്പു  വരുത്തുനലണ്ടെനലാം  വസ്പീഴ

വരുത്തുനവര്ലകതബലര  കേര്ശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  പ്രവനാസ  ജസ്പീവബതലാം  അവസനാനബപ്പെബച്ചക്ക്  മടങ്ങബലയത്തുന

പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബച്ചനാല്  ലവട്ടബക്കുറെച്ച  കറെഷന

പുന:സനാപബക്കുലമനലാം  മനാരകേകരനാഗലാം ബനാധബച്ചവര്കക്ക്  സഒൗജനദ  ചബകേബത്സ

ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  മുനഗണനനാ  കേനാര്ഡക്ക്  നല്കുനതനാലണനലാം

ബബ.പബ.എല്.  ലബസ്റ്റബല്  ഉള്ലപ്പെട്ട  അനര്ഹലര  കേലണ്ടെത്തബ  മുനഗണനനാ

പട്ടബകേയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തുന  നടപടബ  അടബയന്തരമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാലണനലാം  അകപക്ഷകേള്  ഓണ്ശലനനായബ

സസ്വസ്പീകേരബചലകേനാണ്ടുള്ള  കറെഷനകേനാര്ഡക്ക്  വബതരണലാം  നടനവരുനലണ്ടെനലാം  2018

ഡബസലാംബറെബല്  പൂര്ത്തബയനാക്കുലമനലാം  കറെഷന  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  മനാനദമനായ

കവതനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബചലകേനാണ്ടുള്ള  പുതബയ

പനാകകജബനക്ക് രൂപലാം നല്കേബയബടലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ

അറെബയബച.
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1946

മുതല് 2349  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 403  എണ്ണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


