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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   12,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  ശബരബമലയബല്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പബനവലബകണലമനക്ക്  ആവശദലപ്പെടലാം

സഭനാ  കേവനാടത്തബനു  മുനബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തുന

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

പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം  ബനാനറലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചക്ക്  സസ്പീകറലട

ഡയസബനുമുനബല്വനനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സലപ്പെടുത്തബലകനാണബരുന.)

(കചനാദദകേര്ത്തനാകള്  കചനാദദലാം  ഉനയബകനാത്തതബനനാല്  *301-ാം  നമ്പര്

കചനാദദലാം പരബഗണനയ്ലകടുത്തബല.)
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16(*302) അന്തര് സലാംസനാന നദസ്പീജല കേരനാറകേള്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,

പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര് പദതബ കേരനാര്,  ശബരുവനാണബ കുടബലവള്ള പദതബ കേരനാര്,

ലപരബയനാര്  പനാട്ടകരനാര്,  മുലലപ്പെരബയനാര്  അനുബന്ധ കേരനാറകേള്  എനസ്പീ   അന്തര്

സലാംസനാന  നദസ്പീജല  കേരനാറകേളബലനാണക്ക്  സലാംസനാനലാം  തമബഴനാടുമനായബ

ഏര്ലപ്പെട്ടബടള്ളലതനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.  1988-ല്  കേനാലനാവധബ  പൂര്ത്തബയനായ

പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  പദതബ  കേരനാറബലല  വദവസകേള്  പുനരവകലനാകേനലാം

ലചയ്യുനതബനുള്ള  ചര്ച്ചകേള്  പുനരനാരലാംഭബച്ചക്ക്  വബവരലാം  അറബയബകണലമനക്ക്  കകേന

ജലകേമ്മേസ്പീഷന നബര്കദ്ദേശബച്ചതനുസരബച്ചക്ക് ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലമനക്ക്

തമബഴനാടബകനനാടക്ക്  ആവശദലപ്പെട്ടബടണക്ക്.  നബയകമനാപകദശലാം  ലഭദമനാകബയതബനുകശഷലാം

പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  കേരനാര്  പുതുക്കുനതക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുലമനലാം

കേരനാര് ലലാംഘനത്തബലനതബലര ശക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖലപ്പെടുത്തബയബടലണനലാം

അര്ഹതലപ്പെട്ട  ജലവബഹബതലാം  കനടബലയടുക്കുനതബനക്ക്  ശമബക്കുലമനലാം  മുഖദമനബ

വദക്തമനാകബ.  മുലലപ്പെരബയനാറബല് പുതബയ അണലകട്ടക്ക് നബര്മ്മേബകനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന

സലലാം  ലപരബയനാര്  കേടുവ  സകങ്കേതകമഖലയബലനായതബനനാല്

പനാരബസബതബകേനാനുമതബയള്ലപ്പെലടയള്ള  വബവബധ  കബയറനസുകേള്

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  തമബഴനാടക്ക്  സര്കനാരുമനായബ  ഉഭയകേക്ഷബ  സമ്മേതത്തബല്

ഏര്ലപ്പെടുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബടലണനലാം  പരബസബതബ  ആഘനാത
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പഠനത്തബനുകവണബ  സമര്പ്പെബച്ച  Terms  of  Reference-നക്ക്  കകേന  പരബസബതബ-

വനലാം-കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാന  മനനാലയലാം  നബബന്ധനകേകളനാലട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബയബടലണനലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  പ്രളയലത്ത  തുടര്നക്ക്  തകേര്ന

വസ്പീടുകേളലട  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം  അസനാദദമനായ  മുലലപ്പെരബയനാര്  പ്രകദശവനാസബകേലള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം

ചട്ടമൂനനാര്-പട്ടബകശ്ശേരബ ഡനാമുകേള് പുതുകബ പണബകയണ ആവശദകേത സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറപടബയനായബ  മുഖദമനബ

അറബയബച.

17(*303)   സര്കനാര് ആശുപതബകേളബലല ലകബനാറട്ടറബ സസൗകേരദങ്ങള്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ ലകേ.  ലകേ.  ശശലജ ടസ്പീച്ചര്)  നല്കേബയ മറപടബയബല്,  കകേരള കബനബകല്

എസനാബബഷക്ക് ലമന്റെക്ക്  (രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  നബയനണവലാം)  ആകക്ക്  പ്രനാബലദത്തബല്

വരുനകതനാടുകൂടബ  സസകേനാരദ  ലമഡബകല് ലകബനാറട്ടറബകേള് ഉള്ലപ്പെടുന ചബകേബതനാ

സനാപനങ്ങളലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ക്രമസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയലമനനാണക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനലതനലാം  എലനാ  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങളബലലാം  ആധുനബകേ

സസൗകേരദങ്ങളള്ള ലകബനാറട്ടറബകേള് ആരലാംഭബകനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചബടലണനലാം സഭലയ

അറബയബച.  ആര്ദലാം  മബഷലന്റെ ആദദഘട്ടത്തബല് കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേനമനാകബ

ഉയര്ത്തബയ  170  കകേനങ്ങളബല് ലനാബക്ക്  സസൗകേരദലാം  ഒരുക്കുനതബനനായബ  5  കകേനാടബ
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രൂപ  അനുവദബക്കുകേയലാം  ഓകരനാ  ലനാബക്ക്  ലടകസ്പീഷദലന  വസ്പീതലാം  നബയമബക്കുകേയലാം

ലചയബടണക്ക്.  രണനാലാംഘട്ടത്തബല്  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  സനാപനങ്ങളബല്  ലനാബക്ക്

ഉപകേരണങ്ങള് ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ ആരലാംഭബക്കുകേയലാം അധബകേ തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുന വബഷയലാം പരബഗണനയബലമനാണക്ക്. 473  ലനാബക്ക് ലടകസ്പീഷദനനാരുലടയലാം  5

ജൂനബയര്  ലനാബക്ക്  അസബസന്റുമനാരുലടയലാം  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചബടലണനലാം

എന.എച്ചക്ക്.എലാം.  വഴബ  327  ലനാബക്ക്  ലടകസ്പീഷദനനാലര  നബയമബച്ചബടലണനലാം  എലനാ

സബ.എച്ചക്ക്.സബ.കേളബലലാം ഓകരനാ സനാഫക്ക് നഴബലന്റെയലാം ഫബസബകയനാ ലതറനാപ്പെബസബലന്റെയലാം

കസവനലാം  ലഭദമനാകബയബടലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  പബബകേക്ക്  ലഹല്ത്തക്ക്

ലകബനാറട്ടറബകേലള  ശക്തബലപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  പുതബയ  ലഹല്ത്തക്ക്  ലനാബുകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടനവരുനണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം

കസറക്ക്  പബബകേക്ക്  ലഹല്ത്തക്ക്  ലനാബബല്  ഹബകസനാപനാകത്തനാളജബ  ലകബനാറട്ടറബ

പ്രവര്ത്തനസജ്ജമനാകബയബടലണനലാം   ബകയനാലകേമബസ്ട്രേബ  ആകട്ടനാ/ലഹമകറനാളജബ/

കഹനാര്കമനാണ്  അനശലസര്,  ആകട്ടനാമനാറബകേക്ക്  ഗനാമനാകേസൗണര്  തുടങ്ങബയ

ഉപകേരണങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  മനബ

അറബയബച.  വയനനാടക്ക്,  പത്തനലാംതബട്ട,  മലപ്പുറലാം ജബലകേളബല് പുതുതനായബ അനുവദബച്ച

പബബകേക്ക്  ലഹല്ത്തക്ക്  ലനാബുകേളലട  പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ  തസബകേകേള്

സൃഷബച്ചബടണക്ക്.  ആദദഘട്ടമനായബ  44  ആശുപതബകേളബല്  ആരലാംഭബച്ച  നന്യൂകബനാണ്

സസ്പീനബലാംഗക്ക് കപ്രനാഗ്രനാലാം പ്രസവലാം നടകനാറള്ള എലനാ സര്കനാര് ആശുപതബകേളബകലയലാം
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വദനാപബപ്പെബച്ചബടണക്ക്.  തനാലൂകക്ക്/ജബലനാ  ആശുപതബകേലള

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനുലാം  ലസഷദലബസക്ക്  കഡനാകര്മനാലര  നബയമബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബടലണനലാം മനാസര്പ്ലനാന ലഭദമനാകുന മുറയക്ക് പയ്യനന്നൂര് തനാലൂകക്ക്

ആശുപതബ  നവസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  35

തനാലൂകനാശുപതബകേളബല് ഡയനാലബസബസക്ക് യൂണബറക്ക് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ലടകസ്പീഷദനനാലര

നബയമബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയബടണക്ക്.  ജസ്പീവബതശശലസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്  നബയനബക്കുനതബനുലാം  നബര്ണ്ണയബക്കുനതബനുലാം  ചബകേബതബച്ചക്ക്

കഭദമനാക്കുനതബനുമനായബ  അമൃതലാം  ആകരനാഗദലാം  പദതബ  നടപ്പെബലനാകബയബടലണനലാം

പ്രകമഹ  അനുബന്ധ/ശസനാസകകേനാശ  കരനാഗങ്ങള്  മുനകൂട്ടബ  കേലണത്തുനതബനക്ക്

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചബടലണനലാം  കുടുലാംബ/പ്രനാഥമബകേ/സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ

കകേനങ്ങളബലലാം  ജബലനാ  ആശുപതബകേളബലലാം  സസ്പീനബലാംഗക്ക്  കബനബക്കുകേള്

ആരലാംഭബച്ചബടലണനലാം  ഇനസുലബന  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  മരുനകേള്  സസൗജനദമനായബ

നല്കുനലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  പ്രനാഥമബകേ/സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ

കകേനങ്ങളബലല  കഡനാകര്മനാര്ക്കുലാം  നഴ്സുമനാര്ക്കുലാം  ജസ്പീവബതശശലസ്പീ കരനാഗ

നബര്ണ്ണയത്തബനനാവശദമനായ പരബശസ്പീലനലാം നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.

ആരലാംഭഘട്ടത്തബല്  കേനാനസര്  കരനാഗലാം  കേലണത്തബ  ചബകേബതബക്കുനതബനനായബ

കേനാനസര്  സ്ട്രേനാറജബകേക്ക്  ആക്ഷന  പ്ലനാന  രൂപസ്പീകേരബച്ചബടലണനലാം  ലമഡബകല്

കകേനാകളജുകേലളയലാം  കേനാനസര്  ലസന്റെറകേലളയലാം  ശക്തമനാകബ  ബകയനാപബ  റബസള്ട്ടക്ക്
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കവഗത്തബല്  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബടലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച.    

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളലാം  കേനാരണലാം  തുടര്നള്ള  കചനാദദങ്ങള്

പരബഗണനയ്ലകടുത്തബല.)

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  3779

മുതല്  4109  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  45  എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


