
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-12

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   13,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

30 (*361) ഇ  .  എസക്ക്  .  ലഎ  .   പദതബ വദനാപബപ്പെബകനാന നടപടബ

ലതനാഴബലലാം എലലക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

ലസഷദനാലബറബ,  സൂപ്പെര്  ലസഷദനാലബറബ  ചബകേബതനാ  സസൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  സലാംസനാനലത്ത  9  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബകേളബലലാം

കേമമ്പ്യൂട്ടലലറസ്ഡക്ക് കറഡബകയനാഗ്രനാഫബ യൂണബറ്റുകേള് സനാപബക്കുകേയലാം ഫനാര്മസബ

ഒസൗട്ടക്ക് ലലറ്റുകേള് പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയലാം  ആശുപതബകേളബല് അനകസ്തേഷദനാ

വര്കക്ക് കസ്റ്റേഷന,  ഓപ്പെകറഷന കടബബള്,  ആകട്ടനാകക്ലേവക്ക് ലമഷസ്പീന,  ഓപ്പെകറഷന

കടബബള് ലലറക്ക്,  ഓക്സെെബജന കകേനാണ്സനകട്രേറര്,  മള്ട്ടബപനാരനാകമനാണബറര് എന്നസ്പീ

ഉപകേരണങ്ങള് സനാപബച്ചുവരുനലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.  പദതബയബല്
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രജബസ്റ്റേര്  ലചയ്യുന്ന  ദബവസലാം  മുതല്  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ആശബതര്ക്കുലാം

എലാംപനാനല് ലചയ്ത ആശുപതബകേളബല് ലസഷദനാലബറബ ചബകേബത ലഭബക്കുന്നതലാം

ലമഡബകല്  റസ്പീ-ഇലാംകബഴക്ക്ലമന്റെക്ക്  ലക്ലേയബമുകേള്  ലലകേകേനാരദലാം  ലചയ്യുന്നതബനക്ക്

പ്രകതദകേ  ലസല്  രൂപസ്പീകേരബകനാന  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുളളതമനാണക്ക്.

4  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബകേളബല്  'ഫുളബ ഓകട്ടനാകമറഡക്ക്  ബകയനാലകേമബസബ

അനലലലസറുകേളലാം  രണ്ടെബടത്തക്ക്  ലഹമകറനാളജബ  അനലലലസറുകേളലാം

സനാപബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ  കററക്ക്

കകേനാണ്ട്രേനാകബലള്ലപ്പെട്ടതലാം  മരുന്നക്ക്  കേമനബകേള്  യഥനാസമയലാം  വബതരണലാം

നടത്തനാത്തതമനായ  103  ഇനലാം  അവശദ  മരുനകേള്  കകേരള  ലമഡബകല്

സര്വസ്പീസസക്ക് കകേനാര്പ്പെകറഷന, കകേരള കസ്റ്റേറക്ക് ഡ്രഗ്സക്ക് & ഫനാര്മസമ്പ്യൂട്ടബകല്സക്ക്,

നസ്പീതബ  ലമഡബകല്  കസ്റ്റേനാര്  മുതലനായ  സനാപനങ്ങളബല്  നബന്നക്ക്  വനാങ്ങനാന

അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മരുനകേളലട  ഗുണനബലവനാരലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ കപരൂര്കട ഇ.എസക്ക്.ലഎ. ആശുപതബയബല് ഡ്രഗക്ക്

ലടസ്റ്റേബലാംഗക്ക്  ലനാബുലാം  പത്തു  ജബല്ലകേളബലനായബ  14  കനനാണ്  കേമ്മേമ്പ്യൂണബകബബള്

ഡബസസ്പീസസക്ക്  (NCD)  ക്ലേബനബക്കുകേളലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  2019-20  വര്ഷലത്ത

കപ്രനാജകക്ക്  ഇലാംപബലമകന്റെഷന  പനാനബല്  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബകേളബല്

ലഎ.സബ.യ.-വലാം  മുളങ്കുന്നത്തുകേനാവക്ക്  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബയബല്  5
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ഡയനാലബസബസക്ക്  യൂണബറ്റുലാം  ഒളരബകര  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബയബല്

കേസ്പീകമനാലതറനാപ്പെബ യൂണബറ്റുലാം സനാപബക്കുന്നതബനക്ക് ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

എറണനാകുളലാം  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബ  100  കേബടകകേളളള

ആശുപതബയനായബ  ഉയര്ത്തനാനുലാം  കതനാട്ടട  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബ  സൂപ്പെര്

ലസഷദനാലബറബയനായബ  ഉയര്ത്തനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

പനാരബപ്പെളളബ  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  ലമഡബകല്  കകേനാകളജബല്  പ്രകവശബകലപ്പെടുന്ന

ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  അലാംഗങ്ങളനായ  കരനാഗബകേള്കക്ക്  ചബകേബതയലാം  ഭക്ഷണവലാം

ലഭദമനാകനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സൂപ്പെര്  ലസഷദനാലബറബ

ചബകേബതയനായബ  42  ആശുപതബകേലളയലാം  8  ഡയകഗനാസ്റ്റേബകേക്ക് ലസന്റെറുകേലളയലാം

എലാംപനാനല്  ലചയ്തബട്ടുലണ്ടെനലാം  ചബകേബതനാ  സസൗകേരദങ്ങള്  ലഭദമനാകേനാത്ത

പ്രകദശങ്ങളബല് ആവശദനാനുസരണലാം സസകേനാരദ ആശുപതബകേലള എലാംപനാനല്

ലചയനാന  ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഓകരനാ

ആശുപതബകേളബലലാം  എല്ലനാ  കരനാഗങ്ങള്ക്കുമുളള  ചബകേബത  ലഭദമനാക്കുന്നതക്ക്

അനുഭനാവപൂര്വലാം  പരബഗണബക്കുന്നതനാലണനലാം  ലതനാഴബലനാളബകേള്  കൂടുതലളള

സലങ്ങളബല്  ലമനാലലബല്  സര്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുന്ന  കേനാരദലാം  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.

കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ  ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം  വയനനാടക്ക്,  ഇടുകബ

ജബല്ലകേളബല്  അനുവദബച  4  ഡബലസനസറബകേള്  സലലാം  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്
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ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.

31 ( *362) നൂതന ജലകസചന മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

 
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടബ)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

പമ-അചനകകേനാവബല്-ലലവപ്പെനാര്  ലബങക്ക്  പദതബ  കദശസ്പീയ  ജലവബകേസന

ഏജനസബ  (NWDA)യലട  നദസ്പീജലസലാംകയനാജന  പദതബയബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയതബലളള  കകേരളത്തബലന്റെ എതബര്പ്പെക്ക്  ജലശക്തബ മനനാലയലത്ത

അറബയബചതബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  സലാംസനാനങ്ങളലട  സമ്മേതപ്രകേനാരകമ

നദസ്പീ  സലാംകയനാജന  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയളളൂലവന്നക്ക്  കകേന്ദ്ര  ജലമനബ

ഉറപ്പു നല്കേബയതനായലാം അന്തര് സലാംസനാന നദസ്പീജല കേരനാറുകേള് സലാംബനബച

പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച  ലചയനാന  25-09-2019-നക്ക്  കൂടബയ  കകേരള,  തമബഴക്ക് നനാടക്ക്

മുഖദമനബമനാരുലട  കയനാഗത്തബല്  പമ-അചനകകേനാവബല്  പദതബ

അലാംഗസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയബലല്ലന്നക്ക്  തമബഴക്ക് നനാടബലന  അറബയബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ടബ

പദതബ  നടപ്പെബലനാകനാതബരബകനാന  സനാധദമനായ  എല്ലനാ  മുനകേരുതലകേളലാം

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു. ഡനാമുകേളലട അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തുന്നതബനുകവണ്ടെബ കലനാകേബനാങക്ക്  സഹനായകത്തനാലട നടപ്പെബലനാകബയ ഡനാലാം

റസ്പീഹനാബബലബകറഷന  ആന്റെക്ക്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെക്ക്  കപ്രനാജകബല്  ഡനാമുകേളലട

പുനരുദനാരണ  പ്രവൃത്തബകേള്,  Institutional  Strengthening,  Project
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Management  എന്നസ്പീ  3  Component-കേളലാം  16  ഡനാമുകേളലാം

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഡനാമുകേലള  സലാംബനബചക്ക്  ഒരു  ഡനാറനാ  ബനാങക്ക്  Dam

Health And Rehabilitation Monitoring Application (DHARMA) എന്ന

CWC-യലട കപനാര്ട്ടലബല് തയനാറനാകബ വരുനലണ്ടെനലാം DRIP PHASE I-ല്

ഉള്ലകനാളളബകനാന കേഴബയനാതബരുന്ന (പമ, മലാംഗലലാം, കേനാരനാപ്പുഴ) പ്രവൃത്തബകേളലാം

ബനാകബ  ഡനാമുകേളലാം  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  165.9  കകേനാടബ  രൂപയലട  പുനരുദനാരണ

ലപ്രനാകപ്പെനാസലബനക്ക്  Central  Water  Commission-ലന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ജലകസചന  സലാംവബധനാനങ്ങളലട  സബതബ

വബലയബരുത്തുന്നതബനുലാം ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം കവണ്ടെബയളള ബഞക്ക് മനാര്കബലാംഗക്ക്

സലാംവബധനാനലാം  ഫണ്ടെബലന്റെ  അപരദനാപ്തതമൂലലാം  നടപ്പെനാകനാന  കേഴബയന്നബലല്ലനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഡനാമുകേളബലലാം  പുഴകേളബലലാം  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  മണലലാം

ലചളബയലാം  നസ്പീകലാം  ലചയ്യുന്നതബനുളള  പ്രവൃത്തബയലട  ലടണ്ടെര്  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം  പമനാ  ഇറബകഗഷന  കപ്രനാജകക്ക്

ലക്ഷദപ്രനാപ്തബയബലലത്തബകനാന  പ്രകതദകേ  കപ്രനാജകക്ക്  തയനാറനാക്കുന്ന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബക്കുന്നതനാലണനലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലനാത്ത  ലബഫക്ക്  ഇറബകഗഷന

പദതബകേള്  എസക്ക്.ഡബ.ആര്.എഫക്ക്.  (State  Disaster  Response  Fund)-ല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബ പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതനാലണനലാം ഫണ്ടെക്ക് ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക് തടയണ



6

നബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം  കുടബലവളളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  ലലപപ്പുലലലനുകേള്  പുനനഃസനാപബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  കൃഷബ  വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബചക്ക്  കകനാപ്പെക്ക്

കേലണ്ടെര് തയനാറനാക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച്ചു. 

32 (*363) കേനായലകേളബകലയലാം നദബകേളബകലയലാം മനാലബനദ നബകക്ഷപലാം

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ജലകസചനവലാം

ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)  ആകക്ക്  പ്രകേനാരലാം  ജലകസനാതസ്സുകേള്

മലബനലപ്പെടുത്തുന്നവര്കക്ക്  3  വര്ഷലാം വലര തടവലാം  പരമനാവധബ 2  ലക്ഷലാം രൂപ

പബഴയലാം  ചുമത്തനാവന്നതനാലണനലാം  ജലമലബനസ്പീകേരണലാം  ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല്

കപനാലസ്പീസബല്  പരനാതബ  നല്കേനാന  ജലകസചന  ഉകദദനാഗസര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  ജലനാശയങ്ങളലട

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  ജലകസചനലാം,  ഫബഷറസ്പീസക്ക്,  റവനമ്പ്യൂ,  ഇനലനാന്റെക്ക്

നനാവബകഗഷന,  പരബസബതബ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം  തടങ്ങബയ  വകുപ്പുകേലള

ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുലകേനാണ്ടെക്ക്  ഒരു  ടനാസക്ക്കഫനാഴക്ക്   രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള

പ്രവര്ത്തനലാം  പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.   നദബകേള്കക്ക്  കുറുലകേയളള

ജലകസചന  വകുപ്പെബലന്റെ  നബര്മ്മേബതബകേള്കക്ക്  സമസ്പീപലാം  അടബഞ്ഞുകൂടബയ



7

എകല്/മണല്/മറക്ക്  വസ്തുകള്  എന്നബവ  മനാറ്റുന്നതബനുലാം  നദബകേളബല്

അടബഞ്ഞുകൂടബയ മണല് മനാറബ അവയലട വനാഹകേകശഷബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കവമനനാടക്ക്  കേനായല്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

'Room for  Vembanad'  എന്ന ആക്ഷന പനാന തയനാറനാകനാന നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  ഖരമനാലബനദങ്ങള്  ലപനാതസലങ്ങളബകലനാ

ജലകസനാതസ്സുകേളബകലനാ  വലബലചറബയകേകയനാ  കുഴബച്ചുമൂടുകേകയനാ  ലചയ്തനാല്

പരബസബതബ സലാംരക്ഷണ നബയമപ്രകേനാരലാം 5 വര്ഷലാം വലര തടകവനാ, ഒരുലക്ഷലാം

രൂപ പബഴകയനാ  രണലാം  കൂടബകയനാ  ചുമത്തുന്നതനാലണനലാം  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്

രനാജക്ക്  ആകക്ക്  1994,  കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആകക്ക്  1994  എന്നബവ പ്രകേനാരലാം

ജലമലബനസ്പീകേരണലാം  നടത്തുന്നവര്ലകതബലര  ഗ്രനാമപഞനായത്തക്ക്/നഗരസഭ

ലസകട്ടറബകക്ക്  25,000/-  രൂപവലര  പബഴ  ചുമത്തനാന  അധബകേനാരമുലണ്ടെനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.   കേനായലകേളബലല  ലചളബയലാം  മണലാം  നസ്പീകലാം  ലചയനാന

പരബസബതബ വകുപ്പെബലന്റെ അനുമതബ ആവശദമനാലണനലാം  പമ ആക്ഷന പനാന

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ഉന്നതതല  കയനാഗലാം  വബളബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച്ചു.
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

4370 മുതല് 4675 വലരയളള കചനാദദങ്ങളബല് 147 എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   

  


