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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-15

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   17,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

51(* 451 ) ലലവദദ്യുതബ മനബ നടത്തബയ പ്രസലാംഗത്തബലന്റെ അടബസനാനത്തബലുള്ള കകേസയ്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സസ്പീകേലള

അപമനാനബക്കുന്ന  തരത്തബല്  പ്രസലാംഗബച്ച  ലലവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബലക്കതബലര

കകേലസടുക്കണലമന്നനാവശദലപ്പെട്ടയ്  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബക്കയ്  ലഭബച്ച

കേത്തബകന്മേല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലമന്നയ്  ഇടുക്കബ  ജബലനാ  കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബക്കയ്

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയതബലനത്തുടര്ന്നയ്  മൂന്നനാര്  ഡബലലവ.എസയ്.പബ.  അകനസഷണലാം

നടത്തബയതബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  മനബയുലട  പ്രസലാംഗത്തബല്

കകേലസടുക്കത്തക്കവബധത്തബലുള്ള  കുറ്റകൃതദങ്ങള്  നടന്നതനായബ  ലതളബഞബട്ടബലലനലാം
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സഭലയ  അറബയബച.  നബയമത്തബനുമുന്നബല്  ആര്ക്കുലാം  പ്രകതദകേ  പരബഗണന

ലഭബക്കബലലനലാം പരനാതബ ലഭബച്ചനാല് കുറ്റക്കനാര്ലക്കതബലര അകനസഷണലാം നടത്തുലമനലാം

നബയമനാനുസൃത  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്ന  ഉകദദനാഗസലര  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  നബലപനാടയ്

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

52(*452) ശസ്പീ  .    ടബ  .    പബ  .    ലസനകുമനാര് സമര്പ്പെബച്ച ഹര്ജബയബകന്മേലുള്ള സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ
വബധബ

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ശസ്പീ.  ടബ.  പബ.  ലസനകുമനാര്  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബയബല് സമര്പ്പെബച്ച ഹര്ജബയബകന്മേലുള്ള വബധബയുലട സനാക്ഷദലപ്പെടുത്തബയ പകേര്പ്പെയ്

28.04.2017-നയ്  ലഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  നബയമ  വകുപ്പെയ്  ലസക്രട്ടറബയുലടയുലാം  അഡസകക്കറ്റയ്

ജനറലബലന്റെയുലാം  നബയകമനാപകദശലാം  കതടബയകശഷമനാണയ്  കനാരബഫബകക്കഷന

ആപബകക്കഷനുലാം റബവവ്യൂ ഹര്ജബയുലാം സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുള്ളലതനലാം സഭലയ അറബയബച. സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബ  ലസ്പീഗല്  സര്വസ്പീസസയ്  കേമ്മേബറ്റബക്കയ്  ജുവലലനല്  ജസബസയ്  ഇഷവ്യൂസയ്

സലാംബനബച്ച  ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ  25,000/-  രൂപ  അടചലകേനാണ്ടെയ്  സര്ക്കനാരബലന്റെ

കനാരബഫബകക്കഷന ഹര്ജബ പബനവലബക്കനാന അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണ്ടെയ്.  ടബ കകേസുമനായബ

ബനലപ്പെട്ട ലചലവയ് സര്ക്കനാര് ലചലവനായബ കേണക്കനാക്കുലമനലാം കപനാലസ്പീസയ് കസനയബല്

അച്ചടക്കത്തബനയ് മുനഗണന നല്കുലമനലാം  അച്ചടക്കരനാഹബതദലാം അനുവദബക്കബലലനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 
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53(* 453) സര്ക്കനാര് ആശുപതബകേളുലട പ്രവര്ത്തന നബലവനാരലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ

ടസ്പീച്ചര്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളുലട  നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ 9 സര്ക്കനാര് ആശുപതബകേള്ക്കയ് കേസനാളബറ്റബ കേകൗണ്സബല്

ഓഫയ് ഇനദയുലട എന.എ.ബബ.എച്ചയ്.  അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം  21  ആശുപതബകേള്ക്കയ് കകേരള

അലക്രഡബകറ്റഷന സനാനകഡര്ഡയ് കഫനാര് കഹനാസബറ്റല്സയ്-ലന്റെ (കേനാഷയ്) അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം

ലഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെന്നയ്  സഭലയ  അറബയബച.  ജസ്പീവബതലലശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങളുലാം  പകേര്ച്ച

വദനാധബകേളുലാം  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം  കരനാഗപ്രതബകരനാധത്തബലൂന്നബയ  ചബകേബതനാ

സകൗകേരദങ്ങള്  നല്കുന്നതബനുലാം  കുറഞ  ലചലവബല്  ലമച്ചലപ്പെട്ട  ചബകേബത

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമനായബ  170  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബചകേഴബഞ.  സമ്പൂര്ണ്ണ  കടനാമനാ

ലകേയര്  സബസലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം   സബ.എച്ചയ്.സബ.-കേളുലട  നബലവനാരലാം

ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വബദഗ്ദ്ധ  കഡനാക്ടര്മനാരുലട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.  ഇകൗ  വര്ഷലാം   മൂവനായബരത്തബലധബകേലാം  തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം  ലതരലഞടുക്കലപ്പെട്ട സനാമൂഹദ-ആകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  'കേനാഷയ്  '-

ലന്റെ നബലവനാരത്തബകലയയ് എത്തബക്കുന്നതബനുമുള്ള പരബശമങ്ങള് ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം
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വബദഗ്ദ്ധ ചബകേബത ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ ആര്.സബ.സബ.-ലയയുലാം മലബനാര് കേദനാനസര്

ലസന്റെറബലനയുലാം  വബപുലസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  എലനാ  ലമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബലുലാം

കേദനാനസര്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  എട്ടയ്  ജബലനാ

ആശുപതബകേള്ക്കയ് കേനാത്തയ് ലനാബയ് അനുവദബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം ലകേ.എലാം.സബ.എല്.  മുകഖന

44  തനാലൂക്കയ്  ആശുപതബകേളബല്  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറ്റയ്  അനുവദബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം

ലഡങബപ്പെനബ വദനാപനലാം തടയുന്നതബനയ് ലനറ്റയ് ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള പ്രതബകരനാധ നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച. കേണ്ണൂര് ജബലയബല് ആരലാംഭബക്കുന്ന ആയുര്ദസ്പീപലാം

പദതബ  കകേരളത്തബലുടനസ്പീളലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാണയ്.   തളബപ്പെറമയ്  തനാലൂക്കയ്

ആശുപതബലയ  ലസഷദനാലബറ്റബ  ആശുപതബയനാക്കബ  ഉയര്ത്തുലമനലാം തനാലൂക്കയ്

ആശുപതബകേളുലട  കപനാസയ്  ക്രബകയഷനുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  ഫയല്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബലന്റെ പരബഗണനയബലനാലണനലാം ജബലനാ ആശുപതബകേലള പനാലബകയറ്റസ്പീവയ്/കേസ്പീകമനാ

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ  ആശുപതബകേളനാക്കബ  മനാറ്റുലമനലാം  കേണ്ണൂര്,  എറണനാകുളലാം

ആശുപതബകേള്ക്കയ്  കേബഫ്ബബയബലൂലട  76  ലക്ഷലാം  രൂപ   അനുവദബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഉചകചനാദദങ്ങളബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെയ് മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

54(* 454) ലകേനാലലാം  -  കകേനാവളലാം  ,   കകേനാട്ടപ്പുറലാം  -  നസ്പീകലശസരലാം ജലപനാതകേളുലട വബകേസനലാം

മുഖദമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  വബവബധ പദതബകേളബല്ലപ്പെടുത്തബ കകേനാവളലാം-
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ലകേനാലലാം,  കകേനാട്ടപ്പുറലാം-നസ്പീകലശസരലാം   ജലപനാതകേളുലട പുനരുദനാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടനവരുനലണ്ടെനലാം  National Waterways Act 2016 പ്രകേനാരലാം കകേനാട്ടപ്പുറലാം മുതല്

കകേനാഴബകക്കനാടയ്  വലര  160  കേബ.മസ്പീ.  ദൂരലാം  കദശസ്പീയ  ജലപനാതയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനായബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  കദശസ്പീയ  ജലപനാത-3  ലന്റെ

ലകേനാലലാം  മുതല്  കകേനാട്ടപ്പുറലാം  വലരയുള്ള  168  കേബ.മസ്പീ.  ഭനാഗവലാം   കകേനാവളലാം  മുതല്

നസ്പീകലശസരലാം  വലരയുള്ള  ഭനാഗവലാം  യനാതയലാം  ചരക്കയ്  നസ്പീക്കത്തബനുലാം  അനുകയനാജദമനായ

രസ്പീതബയബല്  സഞനാരകയനാഗദമനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനാഹബ  മുതല്  വളപട്ടണലാം  വലര

വബവബധ  ജലനാശയങ്ങലള  ബനലപ്പെടുത്തബ  മൂന്നയ്  ഭനാഗങ്ങളബല്  കേനനാല്  പുതുക്കബ

നബര്മ്മേബകക്കണ്ടെതുലണ്ടെനലാം   വര്ക്കല  തുരങങ്ങള്,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന

പരബധബയബലല  ഇ.ലകേ.  കേനനാല്  തുടങ്ങബയവ  വബകേസബപ്പെബകക്കണ്ടെതനാലണനലാം

കകേനാട്ടപ്പുറലാം-നസ്പീകലശസരലാം  ജലപനാത  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം

ജലപനാത  പൂര്ണ്ണകതനാതബല്  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനനായബ  ലസഷദല്  പര്പ്പെസയ്

ലവഹബക്കബള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

55(* 455) വൃദജനങ്ങലള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ പദതബകേള്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,
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നബരനാലലാംബരുലാം നബരനാശയരുമനായ വകയനാജനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം സുരക്ഷയലാം

കക്ഷമത്തബനുമനായബ  16  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേള്

നടത്തുന്ന  300-ഓളലാം  വൃദസദനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുനലണ്ടെനലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്

വൃദസദനങ്ങളബലല  അകനവനാസബകേള്ക്കയ്  ഭക്ഷണലാം,  മരുന്നയ്,  വസലാം  എന്നബവ

സകൗജനദമനായബ  നല്കേബവരുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ/കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബലല  വകയനാജനങ്ങള്ക്കനായബ  വകയനാമബതലാം,

'മന്ദഹനാസലാം',  'വകയനാ  അമൃതലാം'  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  60

വയസയ്  കേഴബഞവര്ക്കയ്  വരുമനാന  പരബധബയുലട  അടബസനാനത്തബല്  വനാര്ദകേദകേനാല

ലപനഷന  നല്കുനലണ്ടെനലാം മനബ  അറബയബച.  മുതബര്ന്ന  പകൗരന്മേനാരുലട  കക്ഷമവലാം

സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംബനബച്ചയ്  കകേന്ദ്ര  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെയ്.   ഒറ്റയയ്  തനാമസബക്കുന്ന  വൃദജനങ്ങളുലട

വബശദവബവരങ്ങളടങ്ങബയ  അടങ്ങബയ  രജബസറുകേള്  കപനാലസ്പീസയ്  കസഷനുകേളബല്

സൂക്ഷബക്കുകേയുലാം   ഇവരുലട  കക്ഷമത്തബനുലാം  സുരക്ഷയമനായബ  ജനലലമതബ  ബസ്പീറ്റയ്

കപനാലസ്പീസുകേനാലര  ചുമതലലപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെയ്.  എലനാ  ജബലകേളബലലയുലാം  ഒരു

പ്രധനാന  ആശുപതബയബല്  വകയനാജന  സകൗഹൃദ  വനാര് ഡുകേളുലാം  തനാലൂക്കയ്

ആശുപതബകേളബല് വകയനാജന  സകൗഹൃദ  ശകൗചനാലയങ്ങളുലാം  പണബയുന്നതബനയ്  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനാനസബകേനാകരനാഗദ  പരബചരണത്തബനനായബ  ജബലകേള്കതനാറുലാം

മനാനസബകേനാകരനാഗദപദതബ നടപ്പെബലനാക്കബ വരുനലണ്ടെനലാം  'സനായലാംപ്രഭ'  പദതബക്കയ്  5

കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  തബരുവനനപുരലാം,

പനാലക്കനാടയ്  ജബലകേളബലല  വബവബധ  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല്  ലസന്റെര്  കഫനാര്

ലജറകന്റെനാളജബക്കല്  സഡസ്പീസയ്  മുകഖന  വകയനാസകൗഹൃദ  ഗ്രനാമപഞനായത്തയ്  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുനലണ്ടെനലാം  പക്ഷനാഘനാതലാം  ബനാധബച്ച  പുനരധബവനാസത്തബനനായബ

കസനാക്കയ് റസ്പീഹനാബബലബകറ്റഷന ലസന്റെറുകേളുലാം കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബയനായ നനാഷണല്

കപ്രനാഗ്രനാലാം  കഫനാര്  ലഹല്ത്തയ്  ലകേയര്  ഓഫയ്  ദബ  എല്ഡര്ലബ  (NPHCE)  പ്രകേനാരലാം

ഇടുക്കബ,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്,  ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതബട്ട,  തൃശ്ശൂര്  ജബലകേളബല് ലജറബയനാടബകേയ്

ലകേയര്  വനാര്ഡയ്,  ലജറബയനാടബകേയ്  ഒ.പബ.,  ഫബസബകയനാലതറനാപ്പെബ  യൂണബറ്റുകേളുലാം

സജസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ടബ  പദതബ  മറ്റയ്  ജബലകേളബകലയയ്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച.  തബരുവനനപുരലാം ജബലയബലല രണ

വൃദസദനങ്ങളബലല  അകനവനാസബകേള്ക്കയ്  മവ്യൂസബകേയ്  ലതറനാപ്പെബ  സകൗകേരദവലാം

വകയനാജനങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തബനനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  സന്നദ  സലാംഘടനകേള്ക്കയ്

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  ഗ്രനാനലാം  ലഭദമനാക്കുനലണ്ടെനലാം  'വളരുന്ന  കകേരളലാം

വളര്ത്തബയവര്ക്കയ്  ആദരലാം'  എന്ന  കേദനാമയബനബലൂലട  ഓകരനാ  പ്രകദശത്തുലാം  ഒറ്റലപ്പെട്ടു



8

തനാമസബക്കുന്ന  വകയനാജനങ്ങലള  കേലണ്ടെത്തബ  പനാര്പ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കബയതബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  1700-ഓളലാം  ലവല്ലഫയര്  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  നബര്ത്തബവച്ചബരുന്ന  അരബ

വബതരണലാം  പുന:സനാപബക്കുലമന്നയ്  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെയ്  ഭക്ഷദവലാം

സബവബല് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  4155

മുതല്  4459  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  16  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


