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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   11,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

18 (*151) നബപ നനവറസന് ബനാധ

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ നകേ. നകേ. നനശെെലജ

ടസ്പീച്ചര്) നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  20.05.2018-നനാണന്  നബപ  നനവറസന്  ബനാധ

സബരസ്പീകേരബച്ചനതനലാം  17.05.2018-നന്  കരനാഗബകേനള  ആശുപതബയബല്

അഡബറനാക്കബയ അനതനന സ്രവലാം മണബപ്പെനാല് നനവറസന്  റബസര്ച്ചന് നസന്റെറബല്

പരബകശെെനാധനയ്ക്കയച്ചുനവനലാം  നബലവബല്  നബപ  നനവറസന്  വദനാപനലാം

നബയനണവബകധയമനാനണനലാം  സഭനയ  അറബയബച്ചു.  കരനാഗലക്ഷണലാം
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ഗുരുതരമനായബ പ്രതദക്ഷനപ്പെടുന സന്ദര്ഭത്തബല് മനാതകമ  നബപ നനവറസന് ബനാധ

കേനണ്ടെത്തനാന്  സനാധബക്കൂനവനലാം  ഇതബനന്റെ ഉറവബടലാം  കേനണ്ടെത്തനാനനായബ  വബദഗ

കഡനാക്ടര്മനാരുനട  സലാംഘലാം  പരബകശെെനാധന  തുടരുകേയനാനണനലാം  നനവറസന്

ബനാധനയത്തുടര്നന് കസനാഷദല് മസ്പീഡബയയബലൂനട നതറനായ പ്രചരണലാം നടത്തബയ

26 കപര്നക്കതബനര നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ. മുഖദമനബ

മുന്കേനയ്യെടുത്തന് സലാംസനാനത്തന് നനവകറനാളജബ ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടന്  &  റബസര്ച്ചന്  നസന്റെര്

സനാപബക്കുനതബനന്  തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുനണ്ടെനലാം  ദ്രുതഗതബയബല്  പടരുന

കരനാഗങ്ങള്  ചബകേബതബക്കുനതബനന്  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബലലാം  പ്രധനാനനപ്പെട്ട

കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  സബരമനായബ  നഎെനസനാകലഷന്  വനാര്ഡന്   സജ്ജമനാക്കുനതബനന്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം  കകേനാഴബകക്കനാടുലാം  തബരുവനന്തപുരത്തുമുളള

ലനാബുകേനള ബബ.എെസന്.എെല്.3  നബലവനാരത്തബകലയ്ക്കന് ഉയര്ത്തുനതബനുളള നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  പകേര്ച്ചവദനാധബകേള്  സലാംബനബച്ച  കബനാധവത്കേരണലാം

ശെെക്തബനപ്പെടുത്തുനമനലാം വദനാജ ചബകേബത നടത്തുനവര്നക്കതബനര കേര്ശെെന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.  
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19 (*152) അവയവദനാനലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനന് നടപടബ

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

അവയവദനാനത്തബനന്റെ  ആവശെെദകേത,  പ്രനാധനാനദലാം  എെനബവനയക്കുറബച്ചന്

നപനാതുജനങ്ങളബല്  അവകബനാധലാം  സൃഷബക്കുനതബനുലാം  സസകമധയനായളള

അവയവദനാനലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുമനായബ 'മൃതസജസ്പീവനബ'  പദതബ വഴബ

സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  കബനാധവത്കേരണ  കനാസ്സുകേളലാം  ശെെബല്പശെെനാലകേളലാം

സലാംഘടബപ്പെബച്ചുവരബകേയനാനണനലാം  അവയവദനാനത്തബനന്  തനാല്പരദമുള്ളവര്ക്കനായബ

കഡനാണര്  കേനാര്ഡലാം  വബവബധ  കമളകേളബല്  വച്ചന്  അവയവദനാന  സമ്മേതപതവലാം

വബതരണലാം  നചയബട്ടുനണ്ടെനലാം  സഭനയ  അറബയബച്ചു.    ജസ്പീവബച്ചബരബക്കുനവരുനട

ഇടയബലള്ള  അവയവദനാനത്തബനന്  വരുന  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കനാനുള്ള

ശെെനാസസ്പീയ മനാര്ഗ്ഗനത്തക്കുറബച്ചന് പരബകശെെനാധബച്ചുവരബകേയനാണന്.  മസബഷ്ക മരണനാനന്തര

അവയവദനാന  പ്രകബയ  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  സുഗമമനാക്കുനതബനുമനായബ

ജബലനാ  തലത്തബല്  കനനാഡല്  ഓഫസ്പീസര്മനാനര  നബയമബക്കുകേയലാം  അവയവ

ദനാനത്തബനന്  ഏനതങ്കബലലാം  തരത്തബലള്ള  ബുദബമുട്ടുണ്ടെനാകുകേയനാനണങ്കബല്  നബയമലാം

ലഘൂകേരബക്കുന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുനതുമനാണന്.  നബര്ധനരനായ  ആളകേളനട

അവയവ  ദനാനത്തബനനാവശെെദമനായ  തുകേ  മുഖദമനബയനട  ദുരബതനാശെെസനാസ
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നബധബയബല്നബനലാം  കകേരള  കസനാഷദല്  നസകേറ്റ്യൂരബറബ  മബഷന്  മുകഖന

നകേനാടുത്തുവരുനനണ്ടെനലാം   അവയവദനാതനാവബനുലാം  സസസ്പീകേര്ത്തനാവബനുലാം   തുടര്

ചബകേബതനാ  സഹനായവലാം  അവയവദനാതനാവബനന്   ആജസ്പീവനനാന്ത  സസൗജനദ

ഇന്ഷസറന്സന്  പരബരക്ഷയലാം    ഏര്നപ്പെടുത്തുനതബനന്   തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   കേബഡ്നബ,  ലബവര്  ടനാന്സന് പനാകന്റെഷനുകേളനട

നടപടബകമങ്ങള്  പരമനാവധബ  ലഘൂകേരബക്കനാന്  ശമബക്കുനതന്  കൂടനാനത

പരബകശെെനാധനനാ സമബതബകേളബനല കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കനാന് അടബയന്തര നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടെന്.  തബരുവനന്തപുരലാം  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജബനല

കേരള്മനാറ ശെെസകബയനാ യൂണബറബനന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുനതുലാം ഹൃദയലാം

മനാറബവയ്ക്കല്  ശെെസകബയയ്ക്കനായബ  ഹൃദയലാം  നകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനന്   എെയര്

ആലാംബുലന്സന്  സസൗകേരദലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തുന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുനതുമനാണന്.

അവയവദനാനത്തബനല  വനാണബജദ  തനാല്പരദങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമനായലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ   പുതബയ  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശെെങ്ങള്  പുറനപ്പെടുവബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം

കബനബക്കല് എെസനാബബനഷ്മെന്റെന് ബബല് വരുനകതനാനട സസകേനാരദ ആശുപതബകേളബനല

വമബച്ച  ചബകേബതനാനച്ചലവബനന്  മനാറമുണ്ടെനാകുനമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.  സര്ക്കനാര്  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്
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ചുരുങ്ങബയ  നചലവബലലാം  കുറമറരസ്പീതബയബലലാം  അവയവലാം  മനാറബവയ്ക്കല്  ശെെസകബയ

നടത്തുനതബനുളള  ശമമനാണന്  നടത്തബനക്കനാണ്ടെബരബക്കുനനതനലാം  ഗവണ്നമന്റെന്

ഉത്തരവബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  അവയവദനാനത്തബല്   തടസ്സകമനാ   കേനാലതനാമസകമനാ

വരുനനണ്ടെങ്കബല്   പരബകശെെനാധബച്ചന്  ആവശെെദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന്

തയ്യെനാറനാനണനലാം  ഉപകചനാദദത്തബലബടനപട്ടുനകേനാണ്ടെന് മുഖദമനബ അറബയബച്ചു.

20 (*153) ജസ്പീവബതനനശെെലസ്പീ കരനാഗനബര്ണ്ണയ കബനബക്കുകേള്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനത്തന്  232  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  835  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  5400 ഓളലാം  കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം ജസ്പീവബതശശെെലസ്പീ

കരനാഗനബര്ണ്ണയ  കബനബക്കുകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  കരനാഗങ്ങള്

നബയനബക്കുനതബനുലാം  ചബകേബതബക്കുനതബനുലാം  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്

പ്രകതദകേ സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങളലാം  പരബകശെെനാധനനാ സസൗകേരദങ്ങളളള ലകബനാറട്ടറബയലാം

സനാപബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഗുരുതര  ശെെസനാസകകേനാശെെ  കരനാഗങ്ങള്ക്കനായബ  ശെെസനാസന്

പദതബയലാം  മനാനസബകേനാകരനാഗദ  ചബകേബതയ്ക്കനായബ  ആശെെസനാസന്  പദതബയലാം

പ്രവര്ത്തന സജ്ജമനാക്കബയബട്ടുനണ്ടെനലാം സഭനയ അറബയബച്ചു.  പ്രകമഹവലാം രക്തനാതബ

സമ്മേര്ദ്ദേവലാം  ചബകേബതബക്കുനതബനനാവശെെദമനായ  ചബകേബതനാ  കപ്രനാകട്ടനാകകേനാളലാം
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അന്തനാരനാഷ്ട്ര നബലവനാരത്തബലളള പരബശെെസ്പീലന നമനാഡറ്റ്യൂളകേളലാം തയ്യെനാറനാക്കുനതബനന്

WHO  സനാകങ്കതബകേ സഹനായലാം നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനന് മനബ അറബയബച്ചു. 'ആര്ദലാം'

മബഷനബലൂനട  ജസ്പീവബതശശെെലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്  നബയനബക്കുനതബനുലാം  ജനങ്ങളനട

കരനാഗപ്രതബകരനാധലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  ജസ്പീവബതനനശെെലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്നക്കതബനരയള്ള

പ്രചരണത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കയനാഗ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  നമഡബക്കല്  സര്വസ്പീസസന്

കകേനാര്പ്പെകറഷന് മുകഖന  നതരനഞ്ഞെടുത്ത മരുനകേള് സസൗജനദമനായബ വബതരണലാം

നചയ്യെനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതബലൂനടയലാം  രക്തനാതബ  സമ്മേര്ദ്ദേവലാം  പ്രകമഹവലാം

പരബകശെെനാധബക്കുനതബനന്  പ്രകതദകേ  പരബകശെെനാധനനാ  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തബയതബലൂനടയലാം മരുനകലനാബബകേനള നബയനബക്കനാന് കേഴബയനതനാണന്.

ജുവനനനല്  ഡയനബറബസന്  ബനാധബച്ച  കുട്ടബകേള്ക്കന്    ഇന്സുലബന്  പമലാം

കമനാണബററബലാംഗബനനാവശെെദമനായ  ഉപകേരണവലാം    നല്കുനതബനനാണന്  'മബഠനായബ'

പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുള്ളതന്.  ഡയബറബകേന്  നററബകനനാപ്പെതബ  പരബകശെെനാധനയ്ക്കനായബ

പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചന്  നടപ്പെബലനാക്കബവരബകേയനാനണനലാം  ഡയബറബകേന്  അള്സര്

കേനണ്ടെത്തുനതബനുലാം  ചബകേബതബക്കുനതബനുലാം  ജബലനാ  ആശുപതബകേളബലടക്കലാം
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ഡയബറബകേന് ഫൂട്ടന് കബനബക്കുകേള് ആരലാംഭബക്കുനതനാനണനലാം നകേനാളകസനാള്, ബഡന്

ഷുഗര്,  ബഡന്  പ്രഷര്  എെനബവയനട  പരബധബ  നബശ്ചയബച്ചബരബക്കുനതബല്

എെനന്തങ്കബലലാം അപനാകേതയനണ്ടെങ്കബല് പരബകശെെനാധബക്കനാവനതനാനണനലാം ഫനാമബലബ

നഹല്ത്തന് നസന്റെറബലൂനട ഓകരനാ കുടുലാംബത്തബന്റെയലാം ഭക്ഷണ രസ്പീതബ പരബകശെെനാധബച്ചന്

ഉപകദശെെ/നബര്കദ്ദേശെെങ്ങള്  നല്കേനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.  കരനാഗപ്രതബകരനാധവമനായബ  ബനനപ്പെട്ട  പ്രചരണലാം  സ്കൂള്തലത്തബല്

നടത്തബനക്കനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാനണനലാം എെച്ചന്.എെലാം.സബ.  മസ്പീറബലാംഗുകേളബല് ബനനപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസര്  പനങ്കടുക്കണനമനന്  കേര്ശെെന  നബര്കദ്ദേശെെലാം  നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം

സലാംസനാനത്തന്  ഒരു  നനാച്ചുകറനാപ്പെതബ  ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടന്  സനാപബക്കുനതനാനണനലാം

വര്ക്കലയബനല നനാച്ചുകറനാപ്പെതബ ആശുപതബ നമച്ചനപ്പെടുത്തനാനനാവശെെദമനായ കപ്രനാജക്ടന്

തയ്യെനാറനാക്കബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  1947

മുതല് 2276 വനരയളള കചനാദദങ്ങളബല് 87 എെണ്ണത്തബനുലാം ബനനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)          

                         


