
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-7

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   06,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

16 (*211)  വനദജസ്പീവബ സകങ്കേതങ്ങളബലല കതകക്ക് കതനാട്ടങ്ങള്കക്ക് പകേരലാം 
സസനാഭനാവബകേ വനലാം 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ. ലകേ. രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,    കകേരളത്തബലല വനദജസ്പീവബ സകങ്കേതങ്ങളബലല കതകക്ക്

ഉള്ലപ്പെലടയുളള  പനാകന്റെഷന  മരങ്ങള്  മുറബച്ചുമനാറബ  സസനാഭനാവബകേ  മരലാം

വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള  സനാധദതനാ  പഠനലാം  നടത്തബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

സമര്പ്പെബകനാന ചസ്പീഫക്ക് കേണ്സര്കവറര് ഓഫക്ക് കഫനാറസക്ക് അദദക്ഷനനായബ  ഒര

കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക് തുടര്നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.  വനവല്കരണത്തബനനായുളള

എന.പബ.വബ.(ലനറക്ക്  പ്രസന്റെക്ക്  വനാലല)-യബല്  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  ലഭബക്കുന്ന



2

വബഹബതലാം അപരദനാപ്തമനായതബനനാല് പ്രസ്തുത തുകേ കൂട്ടബ നല്കേണലമന്നക്ക് കകേന

വനലാം  വകുപ്പുമനനാലയകത്തനാടക്ക്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ

സലാംഘര്ഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനക്ക്  സസനാഭനാവബകേ  വനത്തബലന്റെ  വബസ്തൃതബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതനാലണനലാം മുറബചക്ക് മനാറലപ്പെടുന്ന കതകക്ക് മരങ്ങള് ഇ-കലലലാം വഴബ

വബറക്ക്  സര്കനാരബനക്ക്  മുതല്ക്കൂട്ടുന്നതനാലണനലാം  വനഭൂമബയബല്കൂടബ

കേടനകപനാകുന്ന  ഹബല്  ലലഹകവ,  ആദബവനാസബ  കകേനാളനബകേളബകലയ്ക്കുളള

കറനാഡുകേള്  എന്നബവയുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്

അതനാതക്ക്  ഡബവബഷനുകേള് നബയമനാനുസൃത അകപക്ഷ നല്കേബയനാല് അനുമതബ

നല്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

17 (*212) ഇനഷുറനസക്ക് ലമഡബകല് സര്വസ്പീസക്ക് ശനാകസ്പീകേരബകനാന നടപടബ

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

മറുപടബയബല്, ഇനഷുറനസക്ക് ലമഡബകല് സര്വസ്പീസസക്ക്  വകുപ്പെബലന്റെ പരബധബയബലളള

ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബകേളലടയുലാം  ഡബലസനസറബകേളലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

സലാംബന്ധബചക്ക്  ലഭബച  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഇനഷുറനസക്ക്

ലമഡബകല്  സര്വസ്പീസസക്ക്   വകുപ്പെബലന ശനാകസ്പീകേരബകനാന   വബവബധ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരനലണ്ടെനലാം ഇതബനനായബ ഓകരനാ ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബകേളബലലാം

ഡബലസനസറബകേളബലലാം  പ്രസസ്തുത  സനാപനങ്ങളബലല  ജസ്പീവനകനാലര  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ
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ലവല്ലഫയര് കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ അറബയബച്ചു.  പദതബയബല്

രജബസര്  ലചയ്യുന്ന  ദബവസലാം  മുതല്  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ആശബതര്ക്കുലാം

എലാംപനാനല് ലചയ്ത ആശുപതബകേളബല് ലസഷദനാലബറബ ചബകേബത്സ ലഭബക്കുന്നതുലാം

ലമഡബകല്  റസ്പീ-ഇലാംകബഴക്ക്ലമന്റെക്ക്  ലക്ലെയബമുകേള്  ലലകേകേനാരദലാം  ലചയ്യുന്നതബനക്ക്

പ്രകതദകേ  ലസല്  രൂപസ്പീകേരബകനാന  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുളളതുമനാണക്ക്.

സലാംസനാനലത്ത  9  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബകേളബലലാം  കേമമ്പ്യൂട്ടലലറസ്ഡക്ക്

കറഡബകയനാഗ്രനാഫബ  യൂണബറ്റുകേള്  സനാപബക്കുകേയുലാം  ഫനാര്മസബ  ഒഒൗട്ടക്ക് ലലറ്റുകേള്

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം പത്തു ജബല്ലകേളബലനായബ  14  കനനാണ് കേമ്മേമ്പ്യൂണബകബബള്

ഡബസസ്പീസസക്ക്  (NCD)  ക്ലെബനബക്കുകേളലാം  കപരൂര്കട,  ഫകറനാകക്ക്  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.

ആശുപതബകേളബല് കേസ്പീകമനാലതറനാപ്പെബ യൂണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം 4 ഇ.എസക്ക്.ലഎ.

ആശുപതബകേളബല്  'ഫുളബ  ഓകട്ടനാകമറഡക്ക്  ബകയനാ  ലകേമബസബ  അനലലലസറുകേള്'

സനാപബക്കുകേയുലാം  ലചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.  എറണനാകുളലാം  ഇ.എസക്ക്.ലഎ  ആശുപതബ  100

കേബടകകേളള ആശുപതബയനായബ ഉയര്ത്തനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരനലണ്ടെനലാം

കററക്ക്  കകേനാണ്ടനാകബല് ഉള്ലപ്പെടനാത്ത മരനകേള് കകേരള ലമഡബകല് സര്വസ്പീസസക്ക്

കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്നബന്നക്ക്  വനാങ്ങബ  വബതരണലാം  ലചയ്യുനലണ്ടെനലാം  കററക്ക്

കകേനാണ്ടനാകബലള്ലപ്പെട്ട  103  ഇനലാം  അവശദ  മരനകേള്  യഥനാസമയലാം

ലഭദമനാകേനാത്തതുമൂലലാം  അവ  കകേരള  ലമഡബകല്  സര്വസ്പീസസക്ക്  കകേനാര്പ്പെകറഷന,

കകേരള കസറക്ക് ഡ്രഗ്സക്ക് & ഫനാര്മസമ്പ്യൂട്ടബകല്സക്ക്, നസ്പീതബ ലമഡബകല് കസനാര് മുതലനായ
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സനാപനങ്ങളബല്നബന്നക്ക്  വനാങ്ങനാന  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  കേനാനസര്,

കേബഡ്നബ  സലാംബന്ധമനായ  കരനാഗബകേള്കക്ക്  ലസഷദല്  ഇന്റെന്റെക്ക്  സസസ്പീകേരബചക്ക്  കററക്ക്

കകേനാണ്ടനാകക്ക്,  കേസകട്ടഷന എന്നബവ മുകഖേന മരന്നക്ക് വബതരണലാം ലചയ്യുന്നതു കൂടനാലത

ലസഷദല്  ഇന്റെന്റുവഴബ  ഇലാംപനാന്റുകേള്,  അപയനസകേള്  എന്നബവയുലാം  വബതരണലാം

ലചയ്യുനലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  2019-20  വര്ഷലത്ത  കപ്രനാജകക്ക്

ഇലാംപബലമകന്റെഷന  പനാനബല്  ഇ.എസക്ക്.ലഎ  ആശുപതബകേളബല്  ലഎ.സബ.യു.-വലാം

മുളങ്കുന്നത്തുകേനാവക്ക്  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബയബല്  5  ഡയനാലബസബസക്ക്  യൂണബറ്റുലാം

ഒളരബകര  ഇ.എസക്ക്.ലഎ  ആശുപതബയബല്  കേസ്പീകമനാലതറനാപ്പെബ  യൂണബറ്റുലാം

സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കതനാട്ടട  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.

ആശുപതബലയ  സൂപ്പെര്  ലസഷദനാലബറബയനായബ  ഉയര്ത്തനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഇനഷുറനസക്ക്  ലമഡബകല്  സര്വസ്പീസസക്ക്

വകുപ്പെബലളള  ഒഴബവകേളബല്  നബയമനലാം  തസരബതലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  വബഹബതലാം  ലവട്ടബക്കുറചതുമൂലലാം

സലാംസനാനത്തബനുണ്ടെനായ  പ്രതബസന്ധബ  കകേനസര്കനാരബലന്റെ

ശദയബല്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ആലപ്പുഴ  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബ

ലകേട്ടബടലാം  പുനരദരബകനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  പനാരബപ്പെളളബ

ലമഡബകല് കകേനാകളജബല്  പ്രകവശബകലപ്പെടുന്ന ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  അലാംഗങ്ങളനായ

കരനാഗബകേള്കക്ക്  എല്ലനാ  ആനുകൂലദങ്ങളലാം  ലഭദമനാകനാന  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ആശുപതബകേളബല്  ഓകങ്കേനാളജബ

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുലമന്റെക്ക്  ആരലാംഭബകനാന  തസ്പീരമനാനലമടുത്തബട്ടുലണ്ടെനലാം  അടബയന്തര

ഘട്ടങ്ങളബല് ചബകേബത്സനാ ലചലവക്ക്    റസ്പീ-ഇലാംകബഴക്ക് ലചയ്തുകേബട്ടുന്നബലല്ലന്ന പരനാതബ

ലഭബചനാല്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 2020-21-ല് പസ്പീലബലാംഗക്ക്

ലതനാഴബലനാളബകേലള ഇനകേലാം സകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സസ്പീമബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ഇ .എസക്ക്.ലഎ.

ആനുകൂലദലാം  നല്കുന്നതനാലണന്നക്ക്  ഒര  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെക്ക്

മത്സദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ അറബയബച്ചു. 

18 (*213)നദബകേളബലല മലബനസ്പീകേരണലാം സലാംബന്ധബച ഹരബത ലലടബമ്പ്യൂണല് വബധബ

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

സലാംസനാനത്തക്ക്  മലബനസ്പീകേരണലാം  കനരബടുന്നതനായബ  കേലണ്ടെത്തബയ  21

നദസ്പീഭനാഗങ്ങളബല് ഒന്നനായ  കേരമന നദസ്പീഭനാഗത്തബലന്റെ കേര്മ്മേ പദതബ കദശസ്പീയ

ഹരബത  ലലടബമ്പ്യൂണല്  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ബനാകബയുളവ

അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.

ഇതബനനായുളള  ആക്ഷന  പനാനുകേള്  തയനാറനാകനാന  ജബല്ലനാ  സനാകങ്കേതബകേ

സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  നദബകേളലാം  ജലകസനാതസ്സുകേളലാം
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മനാലബനദമുകമനാക്കുന്നതബനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വബവബധ ഏജനസബകേളലട

കനതൃതസത്തബല്  നടനവരനലണ്ടെനലാം  ലപനാതു  ജലകസനാതസ്സുകേള്

ശുചസ്പീകേരബചക്ക്  സലാംഭരണകശഷബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  356

കുളങ്ങള്  നവസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനാലബനദലാം  നബകക്ഷപബക്കുന്നതക്ക്

തടയുന്നതബനനായബ  പനാലങ്ങളബല്  കേമബകവലബ  സനാപബച്ചുവരനലണ്ടെനലാം

2018-ലല  കകേരള  ഇറബകഗഷന  ആന്റെക്ക്  വനാട്ടര്  കേണ്സര്കവഷന  ആകക്ക്

പ്രകേനാരലാം ജലകസനാതസ്സുകേളബല് മനാലബനദലാം  നബകക്ഷപബക്കുന്നവര്ക്കുളള ശബക്ഷ

കേര്ശനമനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം കേല്ലനായബപ്പുഴ  മനാലബനദമുകമനാക്കുന്നതബനനായബ

ആക്ഷന പനാന തയനാറനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ

മനബ അറബയബച്ചു. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

2618  മുതല്   2925  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  169  എണ്ണത്തബനുലാം

ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)     

 


