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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഫഫെബ്രുവരബ   06,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബഫല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

12(*151) തസ്പീരപരബപനാലന നബയമത്തബല് ഇളവുകേള്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

18-01-2019-ഫല  പുതുകബയ  തസ്പീരകദശ  കമഖല  നബയനണ  വബജനാപനലാം

പ്രകേനാരലാം  സസ്ക്വയര കേബകലനാമസ്പീറ്ററബല്  2161-ലധബകേലാം ആളുകേള് അധബവസബക്കുന

CRZ III  A  കമഖലയബല് വബകേസന നബഷബദ കമഖല എനതക്ക്  കവലബകയറ്റ

കരഖയബല് നബനലാം  50m,  കവലബകയറ്റ  സസ്ക്വനാധസ്പീനമുള്ള  കേനായല്,  കതനാടക്ക്,  നദബ

കമഖലകേളബല്  50m,  കേനായല്,  ദസ്ക്വസ്പീപക്ക് പ്രകദശങ്ങളബല്  20m  എന രസ്പീതബയബല്

കുറവക്ക്  വരുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  പ്രസ്തുത ഇളവുകേള്  ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  സതസ്ക്വര

നടപടബ  സസ്ക്വസ്പീകേരബക്കുനതനാഫണനലാം സഭഫയ അറബയബച.  തസ്പീരപ്രകദശത്തബഫല
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ഗൃഹ  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  പബനക്ക്  ഏരബയ  100m2  ആയബ  ഉയരത്തബ

നബശ്ചയബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കകേന്ദ്ര സരകനാരബല്നബനലാം കമഖലനാ പുനരനബരണ്ണയത്തബനക്ക്

അനുമതബ  ലഭദമനാകുന  മുറയക്ക്  തസ്പീരകദശവനാസബകേള്കക്ക്  ഇതബഫന്റെ  ഗുണഫെലലാം

ലഭദമനാകുനതനാണക്ക്.  പുതബയ  വബജനാപനമനുസരബചക്ക്   നബയമനാനുസൃതമനായബ

നബശ്ചയബകഫപ്പെട്ട  രസ്പീതബയബല്  വസ്പീടുകേള്  പുതുകബ  പണബയനാവുനതനാഫണനലാം

CRZ  കമഖലയബഫല  ഫകേട്ടബട  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്

മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേളബല്നബനലാം  അധബകേ  നബകുതബ  ഈടനാകബഫല്ലെനലാം

തസ്പീരകമഖലയബഫല  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  KCZMA-യുഫട  കസ്റ്റേറ്റക്ക്

കേമ്മേബറ്റബയബല്നബനലാം  കബയറനസക്ക്  ലഭബക്കുനതബഫല  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  തസ്പീരകദശ  പരബപനാലന  അകതനാറബറ്റബയുഫട  ജബല്ലെനാ

കേമ്മേബറ്റബകേള്കക്ക്  അധബകേനാരങ്ങള്  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരബച  നല്കേബയതബലൂഫട  4811

അകപക്ഷകേള്  തസ്പീരപ്പെനാകബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  നബയമവബരുദ

നബരമ്മേനാണങ്ങള്ഫകതബഫര  കേരശന  നടപടബ  സസ്ക്വസ്പീകേരബക്കുനതനാഫണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച. 

13(*152 & *157) മനാത  -  ശബശു മരണനബരകക്ക് കുറയനാന നടപടബ

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ഫകേ.  ഫകേ.  ശശലജ ടസ്പീചര)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,
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ആകരനാഗദ  വകുപ്പെക്ക്,  കദശസ്പീയ  ആകരനാഗദ  ദദൗതദലാം,  ആകരനാഗദ  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പെക്ക്,  ഫഎ.എ.പബ.  (Indian  Academy  of  Paediatrics)  എനബവ

സലാംയുക്തമനായബ  ഫകേ.എഫെക്ക്.ഒ.ജബ.  (Kerala  Federation  of  Obstetrics  and

Gynaecology)-യുഫട  സനാകങ്കേതബകേ  സഹകേരണകത്തനാഫട  മനാത-ശബശു  മരണ

നബരകക്ക്  കുറയ്ക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്  തയനാറനാകബ  പ്രസവലാം  നടക്കുന

സരകനാര  ആശുപതബകേളബല്  നടപ്പെനാകബവരുനഫണ്ടെനക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.

മനാത-ശബശുമരണ  ഓഡബറ്റക്ക്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബഫല  ഉനത

ഉകദദനാഗസ്ഥരുഫട കനതതസ്ക്വത്തബല് സലാംസ്ഥനാന/ജബല്ലെനാതലങ്ങളബല് അവകലനാകേന

കയനാഗങ്ങള് കചരനക്ക് തുടരനടപടബ സസ്ക്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ഫചയ്യുനണ്ടെക്ക്. മനാത-ശബശു

ചബകേബതനാ  സദൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുനതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേനാട്ടത്തറ

ആശുപതബയബല് രണ്ടെക്ക് ശഗനകകനാളജബസ്റ്റേബഫനക്കൂടബ നബയമബക്കുകേയുലാം ഫബഡക്ക്

ഫസ്ട്രെങ്തക്ക് 100 ആക്കുകേയുലാം ഊരുകേളബഫല 18 വയസബനുമുകേളബലുള്ള സസ്പീകേള്കക്ക്

സദൗജനദ  ഹസ്പീകമനാകഗനാബബന  പരബകശനാധനയക്ക്  സദൗകേരദകമരഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം

തൂകക്കുറവുള്ള അമ്മേമനാഫര അഡബറ്റക്ക് ഫചയക്ക് ഫസഷദല് നന്യൂടസ്പീഷണല് ഭക്ഷണലാം

നല്കുകേയുലാം പ്രസവങ്ങള് തമ്മേബലുള്ള അകേലലാം കൂട്ടുനതബനുലാം മനാത സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമനായബ ഫെനാമബലബ പനാനബലാംഗക്ക്  കേദൗണ്സബലബലാംഗക്ക്  നല്കുകേയുലാം

നവജനാത  ശബശുകളബഫല  ഫമറ്റനാകബനാളബകേക്ക്  അസുഖങ്ങള്
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കേണ്ടുപബടബക്കുനതബനനായബ  New  Born  Screening  Programme

നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ജനാതകേക്ക്  ജനനബ  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  ശബശുമരണ

നബരകക്ക് തതമയലാം കമനാണബറ്റര ഫചയ്യുനതബനുള്ള സലാംവബധനാനലാം ഇനഫെരകമഷന

കേമ്മേന്യൂണബകകഷന  ഫടകകനാളജബ  അടബസ്ഥനാനമനാകബ  നടപ്പെനാകബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം

അട്ടപ്പെനാടബയബഫല ശബശുമരണങ്ങള് സലാംബനബചക്ക് പഠബകനാന യൂണബഫസഫെബഫന്റെ

സഹനായലാം കതടബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  കുഞ്ഞുങ്ങളുഫട ശവകേലദലാം

മുനകൂട്ടബ  കേണ്ടുപബടബകനാനുതകുന  പരബശസ്പീലന  കനാസ്സുകേള്,  അമ്മേമനാരകക്ക്

കബനാധവല്കരണലാം,  മുലയൂട്ടലബഫന്റെ  പ്രനാധനാനദലാം,  IYCF  കപനാഷകേ

വബദദനാഭദനാസലാം,  കഫെനാളബകേക്ക്  ആസബഡക്ക്  ഗുളബകേകേളുഫട  വബതരണലാം  തുടങ്ങബയ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  പ്രഥമ  സഹസ്രദബനങ്ങള്  പദതബ  മുഖനാനബരലാം

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം ഹൃദദലാം പദതബയബലൂഫട  804  കുട്ടബകേള്കക്ക് സദൗജനദ ഹൃദയ

ശസകബയ  നടത്തുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പെക്ക്,

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെക്ക്,  കുടുലാംബശസ്പീ  എനബവര

സലാംയുക്തമനായബ  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  കേമ്മേന്യൂണബറ്റബ  കേബചണ്  (അനപ്രദനായബനബ)

പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനഫണ്ടെനലാം  പ്രബഫമചസ്ക്വര  ഫഡലബവറബ,  അകബനാരഷന

തുടങ്ങബയവ  കുറയനാന  കേഴബഞബട്ടുഫണ്ടെനലാം  കനനാരമല്  ഫഡലബവറബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കബനാധവല്കരണലാം  നടത്തുനഫണ്ടെനലാം
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ഗരഭനാവസ്ഥ മുതല് പരബകശനാധബചക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ഫചയ്യുനതബനനായബ  ഉദൗരുമബതലാം

ആശ പദതബ രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  അങ്കേണവനാടബകേള്

വഴബ അട്ടപ്പെനാടബയബഫല ഗരഭബണബകേള്,  മുലയൂട്ടുന അമ്മേമനാര, 6  മനാസലാം മുതല് 6

വയസ്സുവഫര പ്രനായമുള്ള കുട്ടബകേള് എനബവരകക്ക്  അനുപൂരകേ കപനാഷകേനാഹനാരലാം

നല്കുനകതനാഫടനാപ്പെലാം  കുടബഫവള്ള  വബതരണവുലാം  സുഗമമനാകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ലക്ഷദ

പദതബയുഫട  ഭനാഗമനായബ  പ്രസവ  മുറബകേളുലാം  ഓപ്പെകറഷന  തബകയറ്ററുകേളുലാം

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  27  ആശുപതബകേള്  ഫതരഫഞടുത്തതബല്  21

എണ്ണത്തബനക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  ഫടനഡര  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാഫണനലാം  ഫതരഫഞടുത്ത  10  ആശുപതബകേളബല്  ശഹ

ഡബപ്പെനഡന്റെക്ക്  യൂണബറ്റുകേളുഫട  നബരമ്മേനാണലാം  ഉടന  ആരലാംഭബക്കുനതനാഫണനലാം

ഇതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേള്  നടപ്പെനാകബവരുനഫണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.  ജന്മനനാ  ഉണ്ടെനാകുന

ആകരനാഗദ  പ്രശ്നങ്ങഫള  സലാംബനബചക്ക്  പഠബക്കുനതബനനായബ

ആകനനാകപനാളജബകല്  സരകവ്വേ  ഓഫെക്ക്  ഇനദയുഫട  കമഖലനാ  ഓഫെസ്പീസക്ക്

അട്ടപ്പെനാടബയബല്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്ക്വസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനക്ക്

ഉപകചനാദദത്തബലബടഫപട്ടുഫകേനാണ്ടെക്ക്  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം
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പനാരലഫമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ സഭഫയ അറബയബച.

14(*153) സമ്പൂരണ്ണ ഡബജബറ്റല് സലാംസ്ഥനാനലാം

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേരളഫത്ത  സമ്പൂരണ്ണ  ഡബജബറ്റല്

സലാംസ്ഥനാനമനാകബ  മനാറ്റുനതബനുലാം  ഡബജബറ്റല്/ഐ.ടബ.  പ്രവരത്തനങ്ങഫള

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനുമനായബ  ഐ.ടബ/വനാരത്തനാവബനബമയ  രലാംഗഫത്ത

സുപ്രധനാന  വദക്തബകേഫള  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ  ഉപകദശകേ  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  സരകനാര  കസവനങ്ങള്  ഓണ് ശലനനായുലാം

ഫമനാശബല്  മുകഖനയുലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  ഇ-ഡബസ്ട്രെബകക്ക്,  കസ്റ്റേറ്റക്ക്  സരവ്വേസ്പീസക്ക്

ഫഡലബവറബ  കഗറ്റക്ക്  കവ,  എലാം.-കകേരളലാം  മുതലനായ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബവരുനഫണ്ടെനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.  പ്രസ്തുത  കസവനങ്ങള്

സനാധനാരണകനാരബഫലത്തബക്കുനതബനക്ക്  ഇന്റെരഫനറ്റക്ക്  കേണകബവബറ്റബ

ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  ഫകേ-കഫെനാണ്,  പബബകേക്ക്  ശവശഫെ  മുതലനായ

പദതബകേളുലാം നടപ്പെബലനാക്കുനണ്ടെക്ക്. ഫകേ-കഫെനാണ്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം

സനാമ്പത്തബകേമനായബ  പബകനനാകലാം  നബല്ക്കുനവരകക്ക്  സദൗജനദമനായുലാം

മറ്റുളളവരകക്ക് കുറഞ നബരകബലുലാം അതബകവഗ ഇന്റെരഫനറ്റക്ക് കസവനലാം ലഭദമനാകബ

ഡബജബറ്റല് കവരതബരബവുലാം  വബജനാന പനാരശസ്ക്വവല്കരണവുലാം ഇല്ലെനാതനാകനാനുലാം

സരകനാര ഓഫെസ്പീസുകേള്ക്കുലാം വബദദനാഭദനാസ സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കുലാം ഇടതടവബല്ലെനാഫത
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ഈ കസവനലാം ലഭദമനാകനാന കേഴബയുഫമനനാണക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനഫതനലാം പ്രസ്തുത

പദതബയുഫട നബരവ്വേഹണത്തബനനായബ 'ഫകേ-കഫെനാണ് ലബമബറ്റഡക്ക്  '  എന കപരബല്

കജനായബന്റെക്ക്  ഫവനചസ്ക്വര  കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഫടണ്ടെര  നടപടബകേള്

അവസനാനഘട്ടത്തബലനാഫണനലാം  മുഖദമനബ  വദക്തമനാകബ.  ഐ.ടബ.

വബകേസനത്തബനക്ക് പശ്ചനാത്തല സദൗകേരദഫമനാരുക്കുനതബഫന്റെ ഭനാഗമനായബ പ്രകതദകേ

സനാമ്പത്തബകേ കമഖലയബലുലാം അല്ലെനാഫതയുലാം സലാംരലാംഭകേരകക്ക്  ആവശദമനായ ഭൂമബ,

ഫകേട്ടബടങ്ങള്,  ഫെരണസ്പീഷക്ക്  ഫചയ  ഓഫെസ്പീസക്ക്  തുടങ്ങബയവ

സജസ്പീകേരബക്കുനകതനാഫടനാപ്പെലാം  ഐ.ടബ.  വദവസനായ  കമഖലകേളബകലയക്ക്

കവദനാമഗതനാഗതവുലാം  മബകേച  ഇന്റെരഫനറ്റക്ക്  കേണകബവബറ്റബയുലാം  മറ്റക്ക്  അനുബന

സദൗകേരദങ്ങളുലാം  ലഭദമനാകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഐ.ടബ.  പനാരക്കുകേളബല്  വബവബധ

ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  ഏകേകദശലാം  86.33  ലക്ഷലാം  ചതുരശ  അടബയബലുള്ള

സദൗകേരദങ്ങള്  സജസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്ക്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ഫടകകനാസബറ്റബയബല്  അനരകദ്ദേശസ്പീയ നബലവനാരത്തബലുളള  ഐ.ടബ.  ഗകവഷണ

കകേന്ദ്രത്തബഫന്റെ നബരമ്മേനാണലാം പുകരനാഗമബക്കുകേയുമനാണക്ക്.  ഡബജബറ്റല് പശ്ചനാത്തലലാം

ശക്തവുലാം  കേനാരദക്ഷമവുമനാക്കുനതബനനായബ  രണ്ടെക്ക്  ഡനാറ്റനാ  ഫസന്റെറുകേള്

പ്രവരത്തബചവരുനഫണ്ടെനലാം  സലാംസ്ഥനാന  സരകനാരബഫന്റെയുലാം  അനുബന

സ്ഥനാപനങ്ങളുഫടയുലാം  ഫവബക്ക് ശസറ്റുകേളുലാം  ആപബകകഷനുകേളുലാം  കഹനാസ്റ്റേക്ക്
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ഫചയ്യുകേയുലാം  അവയുഫട  നബരണ്ണനായകേ  വബവരങ്ങള്  കശഖരബക്കുകേയുമനാണക്ക്

ഇതബഫന്റെ  കേരത്തവദഫമനലാം  കകേരള  കസ്റ്റേറ്റക്ക്  ശവഡക്ക്  ഏരബയ  ഫനറ്റക്ക് വരകക്ക്

(KSWAN)  വഴബ  സലാംസ്ഥനാനഫത്ത  സരകനാര  ഓഫെസ്പീസുകേഫള  ഒകര

ഫനറ്റക്ക് വരകബല്  ബനബപ്പെബക്കുനതബനുളള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബചവരബകേയനാഫണനലാം  കലനാകകേനാത്തര  ഐ.ടബ  സ്ഥനാപനങ്ങഫള

ആകേരഷബക്കുനതബനനായബ  സനാകങ്കേതബകേ-വദനാവസനായബകേ  കമഖലകേളബഫല

പ്രഗത്ഭഫര  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ  രൂപസ്പീകേരബച  ശഹപവര  കേമ്മേബറ്റബയുഫട

കനതതസ്ക്വത്തബലുളള  ഹനാഷക്ക്  ഫെന്യൂചറുലാം  കഗനാബല്  കേണകക്ക്  മസ്പീറ്റബലാംഗുകേളുലാം  വഴബ

പുതബയ  വദവസനായങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  കദശസ്പീയ-അനരകദ്ദേശസ്പീയ

കേമ്പനബകേള് തനാല്പരദലാം  പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയുലാം നബസനാന,  ഫടറനാഫനറ്റക്ക്,  എചക്ക്  &

ആര.  കബനാകക്ക്  തുടങ്ങബയവ  പ്രനാരലാംഭഘട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങളബകലരഫപ്പെടുകേയുലാം

ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  മുഖദമനബ  വദക്തമനാകബ.  പരമ്പരനാഗത  വദവസനായ

കമഖലയുഫട  ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനുകവണ്ടെബ  ഐ.ടബ.  അനുബന

കമഖലയബഫല  സനാധദതകേള്  പ്രകയനാജനഫപ്പെടുത്തുനതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുനതനാഫണനലാം  കകേനാകകേനാണബകക്ക്  ലനാപക്ക് കടനാപബഫന്റെ

നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  നടപടബ  സസ്ക്വസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ  മുഖദമനബ  അറബയബച.  കകേരള  നബയമസഭഫയ  രനാജദഫത്ത
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ആദദഫത്ത  ഇ-വബധനാനസഭയനാകബ  മനാറ്റുനതബനുള്ള  ഡബ.പബ.ആര.

കകേന്ദ്രസരകനാരബനക്ക്  സമരപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദത്തബലബടഫപട്ടുഫകേനാണ്ടെക്ക്

ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട സസ്പീകര സഭഫയ അറബയബച. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

1866  മുതല്  2251  വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  66 എണ്ണത്തബനുലാം ബനഫപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


