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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   4,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുനടെ  പതബനനനാനനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2018

ജൂണ് 4-ാം തതീയതബ തബങ്കളനാഴ്ച രനാവബനല 8.30-നന് കദശതീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാനടെ

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സതീക്കര്  ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ  അദദക്ഷതയബല

നബയമസഭനാ ഹനാളബല ആരലാംഭബച.

വനാങ്മൂലലാം നലകേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാക്കറബല നകേനാടുത്തബരബക്കുന നമ്പര് ഇഇൗ സകമ്മേളനത്തബല അനുവദബച

കചനാദദങ്ങളുനടെ നമ്പറബനന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

1 (*1) കസനാഷദല മതീഡബയ ഉപകയനാഗബചളള കുറകൃതദങ്ങള്

മുഖദമനബ  (ശതീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നലകേബയ  മറുപടെബയബല,

കസനാഷദല  മതീഡബയ  ഉപകയനാഗബചള്ള  കുറകൃതദങ്ങള്  തടെയുനതബനന്
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സലാംസനാനത്തന്  19  കപനാലതീസന്  ജബല്ലകേളബലലാം  നനസബര്  നസല്ലുകേള്,  നനസബര്

കഡനാലാം,  നനഹനടെകേന്  നസല  എനതീ  സലാംവബധനാനങ്ങളബലൂനടെ  നടെപടെബ

സസതീകേരബചവരുനനണ്ടെനലാം   നനസബര്  നസല്ലബനന്റെയുലാം  ജനനനമതബ

കപനാലതീസബനന്റെയുലാം  സഹനായകത്തനാനടെ  നപനാതുജനങ്ങള്ക്കുലാം  സ്കൂള്  കകേനാകളജന്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  നനസബര്  സുരക്ഷനയപ്പെറബ  സമൂഹ  മനാധദമങ്ങള്വഴബ

കബനാധവലകേരണവലാം അനലര്ട്ടന്  നമകസ്സേജുകേളുലാം നലകേബവരുനനണ്ടെനലാം സഭനയ

അറബയബച.  വര്ഗതീയ  വബഭജനലാം  ലക്ഷദമനാക്കബ  വനാട്സന്  ആപന്  ഹര്ത്തനാല

നടെത്തബയവര്നക്കതബനര  കബമബനല  കകേസുകേള്  രജബസ്റ്റര്  നചയന്  വബശദമനായ

അകനസഷണലാം  നടെത്തബവരബകേയനാണന്.  കസനാഷദല  മതീഡബയയുനടെ  ദുരുപകയനാഗലാം

തടെയുനതബനന്  സസതീകേരബകക്കണ്ടെ  നടെപടെബകേള്   സലാംബനബചന്   കകേന

ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  ശദയബലനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെന്.  നനസബര്  കുറകൃതദങ്ങള്

തടെയനാനുള്ള  ഒരുക്കങ്ങള്  നടെത്തബനക്കനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാനണനലാം  കേഴബവളള

കൂടുതല  ആളുകേനള  നനസബര്  കമഖലയബല   വബനദസബക്കനാനുളള  നടെപടെബ

സസതീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം  വദനാജ  നപനാനനഫെെലകേളബലൂനടെ  സമൂഹത്തബല

ഭബനതയുലാം  വബകദസഷവലാം  സൃഷബക്കുനവര്നക്കതബനര  നബയമപരമനായബ

സസതീകേരബക്കനാവന   നടെപടെബകേള്  സലാംബനബചന്   പരബകശനാധബക്കുനതനാനണനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.

2 (*2) കപനാകകനാ കകേനാടെതബകേള്

മുഖദമനബ  നലകേബയ  മറുപടെബയബല,  സതീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം

എതബനരയുള്ള  അകമങ്ങളുലാം  ലലലാംഗബകേനാതബകമങ്ങളുലാം  ഉള്നപ്പെടുന  കകേസ്സുകേള്

ലകേകേനാരദലാം നചയ്യുന എറണനാകുളനത്ത അഡതീഷണല ഡബസബകന് & നസഷനസന്

കകേനാടെതബനയ കപനാകകനാ ആകന് പകേനാരമുള്ള നസഷദല കകേനാടെതബയനായുലാം   നബയമലാം

അനുശനാസബക്കുലാംവബധലാം എല്ലനാ ജബല്ലകേളബലലാം  ഈ കകേസുകേളുനടെ വബചനാരണയനായബ

കകേനാടെതബകേനള അധബകേനാരനപ്പെടുത്തബയുലാം  വബജനാപനലാം നചയബട്ടുനണ്ടെനന് സഭനയ

അറബയബച.   കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുന   കകേസ്സുകേളുനടെ  വബചനാരണ

കവഗത്തബലനാക്കുന  കേനാരദലാം  ലഹകക്കനാടെതബയുനടെ  ശദയബലനക്കനാണ

വരുനതനാനണനലാം പതബകേള്ക്കന് പരമനാവധബ ശബക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ എല്ലനാ

കകേനാടെതബകേളബലലാം നസഷദല പബബകേന് കപനാസബകേക്യൂട്ടര്മനാനര നബകയനാഗബചബട്ടുനണ്ടെനലാം

മുഖദമനബ  വദക്തമനാക്കബ.   കപനാകകനാ  കകേസ്സുകേളബല  കപനാലതീസുലാം   ബനനപ്പെട്ട

അധബകേനാരബകേളുലാം യഥനാസമയലാം  നടെപടെബ സസതീകേരബക്കുനനണ്ടെനലാം അത്തരത്തബല

നടെപടെബ  സസതീകേരബക്കനാത്ത  കപനാലതീസുകദദനാഗസനരക്കൂടെബ  പതബ

കചര്ക്കത്തക്കവബധലാം  നബയമ  കഭദഗതബക്കന്  കകേന  സര്ക്കനാരബകനനാടെന്
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ആവശദനപ്പെടെനാവനതനാനണനലാം കഗനാതനാചനാരപകേനാരലാം   വബവനാഹലാം  കേഴബചതബനന്റെ

കപരബല  ആദബവനാസബ  വബഭനാഗത്തബലനപ്പെട്ടവര്  കപനാകകനാ  കകേസ്സുകേളബലനപ്പെടുനതന്

ഒഴബവനാക്കുനതബനന്   സസതീകേരബക്കനാവന  നടെപടെബകേള്  സലാംബനബചന്

പരബകശനാധബക്കുനതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടെബയനായബ  മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ.

3 (*3) ആര്  .  എസന്  .  എസന്  .   നടെത്തുന കേനായബകേനാകമണ പരബശതീലനങ്ങള്

മുഖദമനബ  നലകേബയ  മറുപടെബയബല,  സലാംസനാനത്തന്  ആര്.എസന്.എസന്.

നടെത്തബവരുന  എല്ലനാ  കേനായബകേനാകമണ  പരബശതീലന  പവര്ത്തനങ്ങനള

സലാംബനബചലാം  കപനാലതീസന്  നബരതീക്ഷണലാം  നടെത്തബവരബകേയനാനണനലാം

ഇതബനനതബനര   കേര്ശന  നടെപടെബ  സസതീകേരബക്കനാന  കപനാലതീസബനന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നലകേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  കൂത്തുപറമ്പന്  നതനാക്കബലങ്ങനാടെബ

എയ്ഡഡന്  ഹയര്  നസക്കന്റെറബ  സ്കൂളബലലാം  പനാറശനാല  ഭനാരതതീയ  വബദദനാപതീഠലാം

അണ്എയ്ഡഡന്  നസനട്രല  സ്കൂളബലലാം  ആര്.എസന്.എസന്.  പവര്ത്തകേര്ക്കുലാം

കുട്ടബകേള്ക്കുമനായബ  പഠനകേദനാമലാം  പരബശതീലന  കേളരബയുലാം  നടെത്തനാന  അനുമതബ

നലകേബയ  അധബകൃതര്നക്കതബനര  നടെപടെബനയടുക്കനാന  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുനണ്ടെനന്

മുഖദമനബ  അറബയബച.  ആരനാധനനാലയങ്ങള് കകേനതീകേരബചന്  ആയുധപരബശതീലനലാം
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നടെക്കുനകണ്ടെനാനയനന്  കപനാലതീസുലാം  നസഷദല  ബനാഞലാം

നബരതീക്ഷബചവരബകേയനാനണനലാം  ഇതന്  തടെയുനതബനുളള  ഫെെലപദമനായ

നബയമനടെപടെബകേനളക്കുറബചന്  ആകലനാചബചവരബകേയനാനണനലാം  വര്ഗതീയ  വബകദസഷലാം

പചരബപ്പെബക്കനപ്പെടുന  കേനാരദത്തബല  നപനാതുസമൂഹലാം ജനാഗ്രത പനാലബക്കണനമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.

4 (*4) ഗുണകമനമയുളള കരനാഗചബകേബത

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനതീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശതീമതബ നകേ. നകേ. നനശലജ

ടെതീചര്)  നലകേബയ മറുപടെബയബല,  ജനങ്ങള്ക്കന് ഗുണകമന്മയുള്ള ചബകേബത കുറഞ

നചലവബല  ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  ആര്ദലാം  മബഷനന്റെ  ഭനാഗമനായുലാം  അല്ലനാനതയുലാം

വബവബധ  പവര്ത്തനങ്ങള്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെന്  നടെപ്പെബലനാക്കബവരബകേയനാനണനന്

സഭനയ  അറബയബച.  തനാലൂക്കുതല  ആശുപതബകേളബല  നസഷദനാലബറബ

സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  ജബല്ലനാതല  ആശുപതബകേളബല  സൂപ്പെര്  നസഷദനാലബറബ

സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  വബകേസബപ്പെബചനകേനാണ്ടെന്  സനാപനങ്ങളുനടെ  സഇൗകേരദങ്ങള്

ഏകേതീകേരബക്കനാനുലാം  ഗവണ്നമന്റെന്  ആശുപതബകേളബനല  ഒ.പബ.  വബഭനാഗങ്ങള്

കരനാഗതീസഇൗഹൃദമനാക്കബ  മനാറനാനുമുള്ള  നടെപടെബ  സസതീകേരബചവരുനനണ്ടെനലാം

ആശുപതബകേളുനടെ  അടെബസനാന  വബകേസനത്തബനനായുളള    പവര്ത്തനങ്ങള്
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നടെത്തബവരബകേയനാനണനലാം  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങളബലലാം  ഗവണ്നമന്റെന്

ആശുപതബകേളബലലാം ആവശദമനായ അധബകേ തസബകേകേള് സൃഷബചബട്ടുനണ്ടെനലാം മനബ

അറബയബച.  ആശുപതബകേള്ക്കന് ആവശദമനായബട്ടുള്ള നമഡബക്കല ഉപകേരണങ്ങള്

നകേ.എലാം.എസന്.സബ.എല.  വഴബ  നലകേബവരുന.  കദശതീയ തലത്തബല മനാതൃമരണ

നബരക്കന്  കുറയ്ക്കുനതബനനായബ  നടെപ്പെബലനാക്കബവരുന  "ലക്ഷദ"   പദതബ  മുകഖന

പസവമുറബകേളുലാം  ഓപ്പെകറഷന  തതീയററുകേളുലാം  ആധുനബകേമനാക്കബ  മനാറ്റുനതബനുള്ള

നടെപടെബ  ആരലാംഭബക്കുനതനാണന്.   ശബശുമരണ  നബരക്കന്  കുറയ്ക്കുനതബനുളള

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  നവജനാത  ശബശുക്കളബനല  നമറകബനാളബകേന്

കരനാഗങ്ങള്  കനരനത്ത  കേണപബടെബചന്  ചബകേബതബക്കുനതബനനായബ  “നക്യൂ  കബനാണ്

സതീനബലാംഗന്  കപനാഗ്രനാലാം”കൂടുതല  ശക്തമനാക്കബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

'ഹൃദദലാം  പദതബ' -യബലൂനടെ  460  ഓപ്പെകറഷനുകേള്  നടെത്തബക്കഴബഞ.  പസവലാം

നടെക്കുന ആശുപതബകേളബല നക്യൂകബനാണ് കകേനാര്ണറുകേള് സനാപബചബട്ടുനണ്ടെനലാം

നനടെകഫെെനായബഡന്  തടെയുനതബനുള്ള  കബനാധവലകേരണ  പരബപനാടെബ

നടെനവരുനനണ്ടെനലാം  പബബകേന് നഹലത്തന് ലനാബുകേള്വഴബ രക്തസനാമ്പബളുകേളുനടെ

പരബകശനാധന ഉറപ്പെന് വരുത്തനാനുള്ള നടെപടെബ സസതീകേരബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  കേനാലനാ അസര്

കരനാഗലാം  പടെരനാതബരബക്കനാനുളള നടെപടെബ സസതീകേരബചബട്ടുനണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച.
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സലാംസനാനനത്ത  44  തനാലൂക്കന്  ആശുപതബകേളബലലാം  ഡയനാലബസബസന്  യൂണബറ്റുകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  കേനാരുണദ  നബനവലന്റെന്  ഫെെണ്ടെന്  ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബ

ഡയനാലബസബസന്  കരനാഗബകേള്ക്കന്  സഹനായലാം  നലകേബവരബകേയനാനണനലാം    മനബ

വദക്തമനാക്കബ. സലാംസനാനത്തന് നനവകറനാളജബ ഇനസ്റ്റബറക്യൂട്ടന് ആന്റെന് റബസര്ചന് നസന്റെര്

സനാപബക്കുനതബനന്  തുടെക്കലാം  കുറബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  നബലവബലളള  നനവകറനാളജബ

ലനാബുകേള്  കൂടുതല  ശക്തമനാക്കുനതബനുളള  തതീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുനണ്ടെനലാം  അടൂര്

ജനറല  ആശുപതബ  വബകേസനവമനായബ  ബനനപ്പെട്ടന്  അടെബയന്തരമനായബ  മതീറബലാംഗന്

വബളബക്കുനതനാനണനലാം  തതീരകദശത്തുളളവര്ക്കന്  കേദനാനസര്  സതീനബലാംഗന്

നടെത്തുനതബനുലാം  എളുപ്പെത്തബല  ചബകേബത  ലഭദമനാക്കുനതബനുമുളള  നടെപടെബ

ആരലാംഭബക്കുനമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത്ത  1

മുതല  444 വനരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല  42 എണ്ണത്തബനുലാം ബനനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നലകേബ.)


