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 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   നഫെബ്രുവരബ   11,   നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  നകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുനടെ നമ്പറബനന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

13 (*151) കകേന്ദ്ര സരകനാര തയനാറനാകബയ കമനാഡല് ഡബനറന്ഷന് നസന്റെര 
മനാനന്വല്  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

കകേന്ദ്ര സരകനാര തയനാറനാകബയ കമനാഡല് ഡബനറന്ഷന് നസന്റെര മനാനന്വലബനന്റെ

പകേരപ്പെക്ക്  16-01-2019-ല്  സരകനാരബനക്ക്  ലഭദമനായബട്ടുനണ്ടെനലാം

ഇതുസലാംബനബച്ചക്ക്  നടെപടെബകേനളനാനലാം  സന്വസ്പീകേരബച്ചബടബനല്ലെനലാം  സഭനയ

അറബയബച.  രനാജദത്തക്ക്  അനധബകൃതമനായബ  പ്രകവശബക്കുകേകയനാ  അനുവദബച്ച
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കേനാലനാവധബക്കുകശഷലാം  തുടെരുകേകയനാ  നചയ്യുന്ന  വബകദശബകേനളയലാം  ശബക്ഷനാ

കേനാലനാവധബക്കുകശഷലാം  സന്വകദശകത്തയക്ക്  മടെങ്ങനാനുള്ള  നടെപടെബ

കേനാത്തബരബക്കുന്നവകരയലാം അവര രനാജദലാം  വബടുന്നതുവനര പനാരപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

തടെങ്കല്  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സനാപബകകണ്ടെതനാനണന്നക്ക്  2012  ആഗസബല്  കകേന്ദ്ര

ആഭദന്തര  മനനാലയലാം  നബരകദ്ദേശബക്കുകേയലാം  അനധബകൃത  കുടെബകയറകനാരകക്ക്

നനവദദ്യുതബ,  കുടെബനവള്ളലാം,  ശുചബതന്വലാം,  കേബടെകകേകളനാടുകൂടെബയ അകകനാമകഡഷന്,

നമഡബകല്  സഇൗകേരദലാം,  ആശയവബനബമയ  സഇൗകേരദലാം,  എല്.പബ.ജബ.

കേണക്ഷകനനാടുകൂടെബയ  അടുകള,  മതബയനായ  കടെനായ് നലറ്റുകേള്,  ബനാത്റൂമുകേള്

തുടെങ്ങബയ  എല്ലെനാ  അടെബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  ഉണ്ടെനായബരബകണനമന്നക്ക്

മനാനന്വലബല്  വദവസ  നചയ്യുനനണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  എന്.പബ.ആര.

സലാംസനാനത്തക്ക്  നടെപ്പെനാകബനല്ലെനലാം  നസന്സസക്ക്  നടെപടെബകേളുലാം

എന്.പബ.ആര. -ഉലാം  തമ്മേബല്  കൂടബക്കുഴയ്കകണ്ടെതബനല്ലെനലാം  നസന്സസബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ  വസ്പീടെബനന  സലാംബനബച്ച  വബവരകശഖരണലാം  മനാത്രമനാണക്ക്

നടെത്തുന്നനതനലാം  ജനങ്ങളുനടെ ആശങ്ക പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ നസന്സസക്ക്

പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  മുമ്പക്ക്  കബനാധവല്കരണലാം

നടെത്തുന്നതനാനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച.
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14 (*152) ജസ്പീവബതശശലബ കരനാഗങ്ങള്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ.  നകേ.  നനശലജ ടെസ്പീച്ചര)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

ആധുനബകേവല്കരണത്തബനന്റെയലാം  നഗരവല്കരണത്തബനന്റെയലാം  ഫെലമനായബ

ജസ്പീവബതനനശലബ  കരനാഗങ്ങള്  വരദബചവരുനനണ്ടെനലാം  കലനാകേനാകരനാഗദ

സലാംഘടെനയനടെ റബകപ്പെനാരടക്ക്  പ്രകേനാരലാം  കകേരളത്തബല്  60  ശതമനാനകത്തനാളലാം

ആളുകേള്  മരബക്കുന്നതക്ക്  ജസ്പീവബതനനശലബ  കരനാഗങ്ങള്മൂലമനാനണനലാം  സഭനയ

അറബയബച.  അനനാകരനാഗദകേരമനായ  ഭക്ഷണരസ്പീതബയലാം  വദനായനാമക്കുറവലാം

ലഹരബകയനാടുള്ള  ആസകബയലാം  ഉയരന്ന  മനാനസബകേ  പബരബമുറുകവമനാണക്ക്

പ്രകമഹലാം,  രകനാതബമരദ്ദേലാം,  നപനാണ്ണത്തടെബ,  ഹൃകദനാഗലാം,  വൃകകരനാഗലാം,

പക്ഷനാഘനാതലാം,  കേനാന്സര  തുടെങ്ങബയ  ജസ്പീവബതനനശലബ  കരനാഗങ്ങള്

വരദബകനാനുളള  കേനാരണലാം.  കരനാഗപ്രതബകരനാധത്തബനനായബ  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെക്ക്

'അമൃതലാം ആകരനാഗദലാം'  പദതബ  പ്രനാഥമബകേ-സനാമൂഹദ ആകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം

ജബല്ലെനാ-ജനറല്-തനാലൂകക്ക്  ആശുപത്രബകേളബലലാം  പ്രനാവരത്തബകേമനാകബയകതനാടുകൂടെബ

ജസ്പീവബതനനശലസ്പീകരനാഗ  നബയനണ  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളനത്ത

മനാറബനയടുകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സലാംസനാനനത്ത  848  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  227  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  5400-ഓളലാം
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കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  ജസ്പീവബതനനശലബകരനാഗ  നബരണ്ണയ

കബനബക്കുകേള്  പ്രവരത്തബചവരുനനണ്ടെനലാം  ആരദലാം  പദതബയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബയ കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ആഴ്ചയബല് ആറക്ക് ദബവസലാം NCD

കബനബക്കുകേള്  പ്രവരത്തബക്കുകേയലാം  Pre-Checkup  സലാംവബധനാനലാം

ഏരനപ്പെടുത്തബനകനാണ്ടെക്ക്  ജസ്പീവബതനനശലസ്പീകരനാഗ  നബരണ്ണയലാം

ഊരജബതനപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  'ശന്വനാസക്ക്',  'ആശന്വനാസക്ക്',  'നയനനാമൃതലാം',

'Tobaco  cessation'  തുടെങ്ങബയ  കബനബക്കുകേള്  പ്രവരത്തബചവരുനനണ്ടെനലാം

മനബ വദകമനാകബ.  എല്ലെനാ കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം ആഴ്ചയബല് ഒരു

ദബവസലാം  ജസ്പീവബതനനശലബ  കരനാഗനബയനണ  കബനബക്കുകേള്

പ്രവരത്തബചവരുനനണ്ടെനലാം കബനബക്കുകേനള ശകബനപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ ബബപബ

അപ്പെനാരറസക്ക്,  ഗ്ലൂകകനാമസ്പീറര,  നസഡബകയനാമസ്പീറര,  ഡബജബറല് നവയബലാംഗക്ക് നമഷസ്പീന്,

യൂറബന് ഡബപ്പെക്ക് സബകേക്ക് തുടെങ്ങബയ ഉപകേരണങ്ങള് വബതരണലാം നചയബട്ടുനണ്ടെനലാം

പ്രകമഹലാം, രകനാതബമരദ്ദേലാം, സ്തനനാരബുദലാം, വദനനാരബുദലാം, ഗരഭനാശയ ഗളനാരബുദലാം

എന്നബവ  പ്രനാരലാംഭദശയബല്  കേനണ്ടെത്തുന്നതബനനായബ  ആശനാവരകരമനാനര

ഉള്നപ്പെടുത്തബ പ്രനാകദശബകേനാടെബസനാനത്തബല് കരനാഗനബരണ്ണയലാം നടെത്തബ രജബസര

തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം,  തൃശ്ശൂര,  കേണ്ണൂര,  വയനനാടെക്ക്

ജബല്ലെകേളബല് പദതബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം മനബ  അറബയബച.  കലനാകേനാകരനാഗദ
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സലാംഘടെനയലാം  ICMR-മനായബ സഹകേരബചനകേനാണ്ടെക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം,  കേണ്ണൂര,

വയനനാടെക്ക്,  തൃശ്ശൂര ജബല്ലെകേളബല് നടെപ്പെബലനാകബയ  IHCI പദതബയലാം നയനനാമൃതലാം

പദതബയലാം  എല്ലെനാ  ജബല്ലെകേളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.  178

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  25  തനാലൂകക്ക്  ആശുപത്രബകേളബലലാം  14  ജബല്ലെനാ

ആശുപത്രബകേളബലലാം  SWASS  കബനബക്കുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കേനാന്സര

ചബകേബത്സയനായബ  എല്ലെനാ  ജബല്ലെകേളബലലാം  ജബല്ലെനാ  കേനാന്സര  നകേയര  യൂണബറ്റുകേള്

ആരലാംഭബച്ചക്ക്  72000-ത്തബല്പ്പെരലാം കേസ്പീകമനാനതറനാപ്പെബ ചബകേബത്സ നല്കേനാനുലാം  3600

പുതബയ അരബുദകരനാഗബകേനള കേനണ്ടെത്തനാനുലാം സനാധബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം സലാംസനാന

ആകരനാഗദ  വകുപ്പെക്ക്  പുതബയതനായബ  ഒരു  കേനാന്സര  നകേയര  കബനാരഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകനാന് നടെപടെബ  സന്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം എല്ലെനാ ജബല്ലെകേളബനലയലാം ഒരു

പ്രധനാനനപ്പെട  ആശുപത്രബയബല്  'അഭയലാം'  പദതബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം

പക്ഷനാഘനാത  ചബകേബത്സനാ  പദതബ  (ശബരസക്ക്),  CAPD  കബനബക്കുകേള്,

നകേനാകറനാണറബ  നകേയര  യൂണബറ്റുകേള്,   ആശന്വനാസലാം  പദതബ,  സമ്പൂരണ്ണ

മനാനസബകേനാകരനാഗദ  പദതബ   എന്നബവ  നടെപ്പെനാകബ  വരുനനണ്ടെനലാം  മനബ

അറബയബച.  ജസ്പീവബതനനശലബയബല്  വരുകത്തണ്ടെ  മനാറലാം  സലാംബനബച്ച

കബനാധവല്കരണത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മുന്നബര  സബനബമനാ  പ്രവരത്തകേകരയലാം

സനാമൂഹബകേ -കേലനാ-സനാഹബതദ  രലാംഗനത്ത  പ്രമുഖകരയലാം  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  ഹ്രസന്വ
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ചബത്രങ്ങള്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെക്ക്  തയനാറനാകബ  നടെലബവബഷന്,  Social  Media

എന്നസ്പീ  മനാധദമങ്ങളബലൂനടെ  പ്രചരബപ്പെബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബലലാം

നതനാഴബലബടെങ്ങളബലലാം  പ്രനാകദശബകേ  തലത്തബലലാം  വദനായനാമലാം,  കയനാഗ  എന്നബവ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബകനാനുലാം ജബല്ലെനാ-മുനബസബപ്പെനാലബറബ-ഗ്രനാമപഞനായത്തക്ക് തലങ്ങളബല്

ജനങ്ങള്കക്ക്  വദനായനാമലാം  നചയ്യുന്നതബനക്ക്  ഒരു  ജബല്ലെയബല്  അഞക്ക്  ഓപ്പെണ

ജബലാംകനഷദലാം  ആരലാംഭബകനാനുലാം  നടെപടെബ  സന്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഹയര  നസകന്റെറബ,

നവനാകകഷണല്  ഹയര  നസകന്റെറബ  സ്കൂളുകേളബനല  എന്.എസക്ക്.എസക്ക്.

യൂണബറ്റുമനായബ  സഹകേരബചനകേനാണ്ടെക്ക്  വബദദനാരതബകേളുനടെ  ഇടെയബല്  ജങ്കക്ക്

ഫുഡബനനതബനരയലാം  ലഹരബനകതബനരയലാം  പ്രകതദകേ  കേനാമ്പയബനുകേള്

നടെത്തബവരബകേയലാം  കേദനാമ്പസുകേളബനല  വബദദനാരതബകേളുനടെ  ഇടെയബല്  ഉത്തമ

ജസ്പീവബതനനശലബ അവലലാംബബക്കുന്നതബനക്ക്  പ്രനാപ്തമനാകനാന് ഏഴബന പദതബയനായ

VIBGYOR  എല്ലെനാ ജബല്ലെകേളബലലാം നടെപ്പെനാക്കുകേയലാം ഭക്ഷദ സുരക്ഷനാ വബഭനാഗവലാം

നന്യൂടസ്പീഷന്  ബന്യൂകറനായമനായബ  സഹകേരബചനകേനാണ്ടെക്ക്  സുരക്ഷബത  ഭക്ഷണലാം,

ആകരനാഗദകേരമനായ  ഭക്ഷണലാം  എന്നബവനയക്കുറബച്ചക്ക്  പ്രകതദകേ

കബനാധവല്കരണ  പരബപനാടെബകേള്  നടെത്തുകേയലാം  Age  Specific,  Disease

Specific diet-നനക്കുറബച്ചക്ക്  ആകരനാഗദ വകുപ്പെക്ക് നനകേപുസ്തകേലാം തയനാറനാക്കുകേയലാം

നചയബട്ടുനണ്ടെന്നക്ക്  മനബ  അറബയബച.  മലബനാര  കേനാന്സര  നസന്റെര,
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റസ്പീജബയണല് കേനാന്സര നസന്റെര,  നകേനാച്ചബന് കേനാന്സര റബസരച്ചക്ക് നസന്റെര

എന്നബവയനടെ കനതൃതന്വത്തബല് നസരവബകല് -ഓറല്-ബസക്ക് കേനാന്സറുകേള്

കനരനത്ത കേനണ്ടെത്തുന്നതബനുളള സസ്പീനബലാംഗക്ക് നടെനനകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

നനപ്രമറബ നഹല്ത്തക്ക് നസന്റെര വഴബ പ്രകമഹ കരനാഗബകേള്കക്ക് സഇൗജനദമനായബ

ഇന്സുലബന്  വബതരണലാം  നചയ്യുനനണ്ടെനലാം  ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ

കരനാഗബകേള്ക്കുളള  മരുനവബതരണലാം  തുടെരുന്നതനാനണനലാം  ആകരനാഗദ

ഇന്ഷുറന്സക്ക്  പദതബയബല്  അരഹതനപ്പെടവനരനയല്ലെനാലാം

ഉള്നപ്പെടുത്തുനമനലാം  കുടബകഡനാക്ടര  സലാംവബധനാനലാം  എല്ലെനാ  ജബല്ലെകേളബകലയലാം

വദനാപബപ്പെബക്കുനമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ  അറബയബച. 

15 (*153) വബഴബഞലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ നബരമ്മേനാണലാം

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  രനാമചന്ദ്രന്  കേടെന്നപ്പെള്ളബ)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  വബഴബഞലാം

അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തബനന്റെ  ആദദഘട പ്രവൃത്തബകേള് 2019 ഡബസലാംബര 3-നക്ക്

പൂരത്തബയനാകണനമന്ന കേരനാര അദനാനബ ഗ്രൂപ്പെക്ക് ലലാംഘബച്ചതബനനതബനര  കനനാടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  കേരനാര  കേനാലനാവധബ  കേഴബഞക്ക്  മൂന്നക്ക്  മനാസലാം

പബഴയബല്ലെനാനതയലാം  തുടെരനളള  6  മനാസലാം  പബഴകയനാടുകൂടെബയലാം  കേദ്യുറബലാംഗക്ക്

പസ്പീരസ്പീഡബനക്ക്  കേണസഷന് കേരനാറബല് വദവസയനണ്ടെനലാം സഭനയ അറബയബച.
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പദതബ  പൂരത്തസ്പീകേരണത്തബനുണ്ടെനായ  കേനാലതനാമസലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്  കേമ്പനബ

പറഞ കേനാരണങ്ങള് പൂരണ്ണമനായബ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബടബനല്ലെനലാം  12  ലക്ഷലാം രൂപ

പ്രതബദബനലാം  കേമ്പനബയബല്നബനലാം  ഇഇൗടെനാക്കുനമന്ന  വദവസയബല്  ഇളവക്ക്

വരുത്തബയബടബനല്ലെനലാം  വദവസ  പനാലബച്ചബനല്ലെങ്കബല്  കേമ്പനബകക്ക്  സരകനാര

നല്കകേണ്ടെ  തുകേയബല്നബനലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഇഇൗടെനാക്കുന്നതനാനണനലാം  മനബ

അറബയബച.  പുലബമുടക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനന്റെ  20 ശതമനാനവലാം  നഡ്രെഡ്ജബലാംഗക്ക്

പണബകേളുനടെ  40  ശതമനാനവലാം  ശപലബലാംഗക്ക്,  ബസ്പീമുകേള്,  സനാബുകേള്

എന്നബവയനടെ പണബകേള് നൂറുശതമനാനവലാം പൂരത്തബയനായബട്ടുണ്ടെക്ക്. മറക്ക് നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.  വബഴബഞലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  തുറമുഖ

നബരമ്മേനാണത്തബനുകവണ്ടെബ  ഗവണനമന്റെബനന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  എല്ലെനാ

സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം കേമ്പനബകക്ക് നചയ്തുനകേനാടുത്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഫെബഷബലാംഗക്ക് ഹനാരബറബനന്റെ

പ്രവൃത്തബ  ബഹുമനാനനപ്പെട  മത്സദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം

കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവലാം  വകുപ്പുമനബയമനായബ  ആകലനാചബച്ചക്ക്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  പദതബയനടെ  പുകരനാഗതബ  അവകലനാകേനലാം

നചയനാനനായബ ചസ്പീഫെക്ക് നസക്രടറബയനടെ അദദക്ഷതയബല് എലാംപകവരഡക്ക് കേമ്മേബറബ

കയനാഗലാം  കചരന്നബട്ടുനണ്ടെനലാം  വബഴബഞലാം  മുതല്  ബനാലരനാമപുരലാം  വനരയള്ള

നറയബല്  കേണക്ടബവബറബയനടെ  കേനാരദലാം  നകേനാങ്കണ  നറയബല്കവയമനായബ  ചരച്ച
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നചയബട്ടുനണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

1853  മുതല്  2258  വനരയളള കചനാദദങ്ങളബല്  64  എണ്ണത്തബനുലാം ബനനപ്പെട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


