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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-20

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   24,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

71(*601) സര്ക്കനാര് കസവനങ്ങള്ക്കയ് ഏകേസ്പീകൃത ലമനാലലബല് ആപബകക്കഷന

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ വബജയന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  എലാം-കകേരളലാം

ലമനാലലബല്  ആപ്പെയ്  വഴബ  കസവനങ്ങള്  ലപനാതുജനങ്ങള്ക്കയ്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ദ്രുതഗതബയബല്  നടനവരുനലണ്ടെനലാം  കപയയ് ലമന്റെയ്  ഇന്റെകഗ്രഷന

ഉള്ലപ്പെലടയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനായബ  വരബകേയനാലണനലാം  ഇ -ഡബസബകയ്

മുകഖന  നല്കേബവരുന്ന  കസവനങ്ങള്  എലാം-കകേരളലാം  ലമനാലലബല്  ആപബകക്കഷനബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള ശമങ്ങള് പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.

റവനന,  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹനലാം,  സനാമൂഹദനസ്പീതബ,  സഹകേരണലാം,  വനാണബജദനബകുതബ,
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രജബകസഷന,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസനലാം  എന്നസ്പീ

വകുപ്പുകേളബല്  ഓണ്ലലലന  കസവനങ്ങള്  നല്കേബവരുനലണ്ടെനലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

പഞനായത്തയ്-  തനാലൂക്കയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്,  കേളകയ്കററ്റുകേള്,  എലാംകപനായ്ലമന്റെയ്

എകയ്കചഞ്ചുകേള്  തുടങ്ങബ  എലനാ  കമഖലകേളബലലാം  ടബ  സലാംവബധനാനലാം  ലഭദമനാക്കുലമനലാം

ഇതബനനായബ  ആരലാംഭബചബട്ടുള   ഏകേജനാലകേ  കപനാര്ട്ടല്  സലാംവബധനാനലാം  ജൂണ്

മനാസകത്തനാടുകൂടബ പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കനാന സനാധബക്കുലമനലാം മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.

കകേരള  ലലഫബര്  ഒപ്റബകേയ്  ലനറയ് വര്ക്കയ്  (ലകേ-കഫനാണ്)  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്

വരുന്നകതനാടുകൂടബ  ഭരണ  രലാംഗത്തുലാം  സര്ക്കനാര്  ഓഫസ്പീസുകേളബലലാം  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബലലാം  ഇന്റെര്ലനറയ്  സസൗകേരദലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാന

സനാധബക്കുലാം.   സര്ക്കനാര്  കസവനങ്ങള്  സമയബനബതവലാം  കേനാരദക്ഷമവലാം

സുതനാരദവമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനയ്  ഓണ്  ലലലന  സലാംവബധനാനലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുലമനലാം  ടബ  കസവനങ്ങള്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  വഴബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മുഖദമനബ  വദക്തമനാക്കബ.

ഓണ് ലലലന ആപബകക്കഷനുകേള് യൂസര് ഫ്രണ്ടെയ് ലബയനാക്കുന്നതബനുലാം ലലസബര് ലലകലാം

തടയുന്നതബനുമനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ്  കേമനട്ടര്

പരബജനാനലാം  നല്കുന്നതബനയ്  ഇന-സര്വസ്പീസയ്  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുലമനലാം
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വബവരനാവകേനാശ  നബയമപ്രകേനാരമുള  അകപക്ഷകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  മറുപടബ

നല്കുന്നതബനുമനായബ  ലവബ്ലലസറയ്  ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

72(*602)അട്ടപ്പെനാടബയബലല നവജനാതശബശുക്കള്ക്കനായബ പ്രകതദകേ ആകരനാഗദ പരബപനാടബ

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ

ടസ്പീചര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, അട്ടപ്പെനാടബയബലല നവജനാതശബശുക്കള്ക്കനായബ പ്രകതദകേ

ആകരനാഗദ പരബപനാടബ  നടപ്പെബലനാക്കബ വരുനലണ്ടെനലാം കപനാഷണക്കുറവയ്  കേലണ്ടെത്തബയ

കുട്ടബകേളുലട  പരബചരണത്തബനനായബ  3  നനടസ്പീഷദന  റസ്പീഹനാബബലബകറഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം

Child  Tracking  System-വലാം   പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനലണ്ടെന്നയ്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.

അട്ടപ്പെനാടബയബലലാം  പരബസരപ്രകദശങ്ങളബലമുള  കുട്ടബകേളബലല  നനനകപനാഷണലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ശബശുമരണങ്ങള്  ഇലനാതനാക്കുന്നതബനുമനായബ  Based

Management  of  Acute  Malnourishment  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അങ്കണവനാടബ

വര്ക്കര്,  ജൂനബയര്  പബബകേയ്  ലഹല്ത്തയ്  നഴയ്  എന്നബവര്  കചര്ന്നയ് Severe  Acute

malnutrition ഉള  കുട്ടബകേലള  കേലണ്ടെത്തബ  നനടസ്പീഷന  റസ്പീഹനാബബലബകറഷന

ലസന്റെറുകേളബല് വബദഗ്ദ്ധ പരബകശനാധനയയ് വബകധയമനാക്കബ Energy Dense Special Food

(EDSF)  നല്കുനലണ്ടെനലാം ഇസൗ കേനാലയളവബല് കുട്ടബകേളുലട ആകരനാഗദലാം കൃതദമനായബ
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കമനാണബറര് ലചയയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് ലചയ്യുനലണ്ടെനലാം നനനകപനാഷണമുള കുട്ടബകേളുലട വളര്ച

തസരബതലപ്പെടുത്തബ സനാധനാരണ നബലയബകലയയ് ലകേനാണ്ടുവരുന്നതബനയ് ശമബക്കുനലണ്ടെനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ആര്ദലാം  പദതബയുലട  ഗുണഫലങ്ങള്  അട്ടപ്പെനാടബ  കമഖലയയ്

ലഭദമനാക്കുലമനലാം  ജനാതകേയ്  ജനനബ  പദതബപ്രകേനാരലാം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമനാര്ക്കുലാം

കുട്ടബകേള്ക്കുലാം ഗര്ഭബണബകേള്ക്കുലാം ആവശദമനായ പരബരക്ഷ നല്കുനലണ്ടെനലാം ഇതബലന്റെ

ഭനാഗമനായുള  കമനാണബററബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.  ആദബവനാസബ  ഉസൗരുകേളബലല ആകരനാഗദ  പ്രശ്നങ്ങള് കേലണ്ടെത്തബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

ലചയ്യുന്നതബനനായബ  വയനനാടയ്,  പനാലക്കനാടയ്  ജബലകേളബല്  'ഊരുമബതലാം  ആശ'  പദതബ

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ചനാലക്കുടബ തനാലൂക്കയ് ആശുപതബയുലാം ആദബവനാസബ കമഖലകേളബലല

സബ്ലസന്റെറുകേളുലാം  പപ്രമറബ  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലാം  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  തസ്പീരപ്രകദശലത്ത

ആകരനാഗദപ്രശ്നങ്ങള്  കേലണ്ടെത്തബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  പ്രകതദകേ  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുലമനലാം  SDG (Sustainable  Development  Goal)  -യുലട  ഭനാഗമനായബ

ഇനഫന്റെയ്  കമനാര്ട്ടനാലബറബ  കററ്റുലാം  ലമകറണല്  കമനാര്ട്ടനാലബറബ  കററ്റുലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  അട്ടപ്പെനാടബ  കമഖലയബല്  കുട്ടബകേളബല്  കേണ്ടുവരുന്ന

സബക്കബള്ലസല്  അനസ്പീമബയ,  വബളര്ച  തുടങ്ങബയ  ആകരനാഗദപ്രശ്നങ്ങള്
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പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

കകേനാട്ടത്തറ  ആശുപതബലയ  ആധുനബകേ  സസൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ  ആശുപതബയനാക്കബ

മനാറബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ശബശുമരണ നബരക്കയ്  വനകതനാതബല് കുറയനാന സനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെയ്  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

73(*603) അടബസനാന സസൗകേരദവബകേസന പദതബകേള്

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലത്ത  അടബസനാന  സസൗകേരദ

വബകേസനത്തബനനായബ  കകേരള  ലറയബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന  ലബമബറഡയ്

വബവബധ പദതബകേള് ഏലറടുത്തയ് നടപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെനലാം ലകേനാചബ ലമകടനാ ലറയബല്,

സലാംകയനാജബത  ജലഗതനാഗത  പദതബകേള്  നബലവബലലണ്ടെനലാം   തബരുവനന്തപുരലാം  -

കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ലലലറയ്  ലമകടനായുലാം  തലകശ്ശേരബ-ലലമസൂര്  ലറയബല്  പനാതയുലാം

നടപ്പെബലനാക്കുലമനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  കദശസ്പീയ  ജലപനാതനാ

വബകേസനകത്തനാടനുബനബചയ്  വസ്പീടയ്  നഷ്ടലപ്പെടുന്നവലര  'ലലലഫയ്  പദതബയുലട'  ഫനാറയ്

സമുചയങ്ങളബല്  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുലമനലാം  കേനനാലകേളുലട  ശുചസ്പീകേരണത്തബനയ്

പ്രകതദകേ സലാംവബധനാനലാം ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  വബമനാനത്തനാവളത്തബലന്റെ
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റണ്കവ  വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ  ഭൂമബ  ഏലറടുക്കല്  നടപടബകേള്

തസരബതലപ്പെടുത്തുലമനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവള

വബകേസനത്തബനനായബ  ഭൂമബ  ഏലറടുക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  കേണ്ണൂര്

വബമനാനത്തനാവളത്തബലന്റെയുലാം വബഴബഞലാം തുറമുഖ നബര്മ്മേനാണത്തബലന്റെയുലാം പ്രവൃത്തബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാലണനലാം മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. ലപനാന്നനാനബ തുറമുഖ നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  തങ്കകശ്ശേരബ-കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങള്  വബകേസബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  കേനാസര്കഗനാഡയ്-തബരുവനന്തപുരലാം  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനലാം

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ലപനാതു  വബകേസനനാവശദങ്ങള്ക്കയ്  ഭൂമബ

ഏലറടുക്കുന്നതബല്  ഉകദദനാഗസതലത്തബലള  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  തലകശ്ശേരബ-ലലമസൂര്,  കേണ്ണൂര്-ലലമസൂര്  കറനാഡുകേള്

നനാഷണല്  ലലഹകവ  ആക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം-

കേണ്ണൂര്  ലലഹസസ്പീഡയ്  ലറയബല്കവ  കകേനാറബകഡനാര്  സലാംബനബച  ലപ്രനാകപ്പെനാസല്

നബലവബലലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

74(*604) സസനാശയ ലമഡബക്കല് സനാപനങ്ങളബല് പബ  .  ജബ  .  കകേനാഴബലന്റെ ഫസ്പീസയ്

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്, കബസദന

മനാകനജയ് ലമന്റെബനയ് കേസ്പീഴബലളള സസനാശയ ലമഡബക്കല് സനാപനങ്ങളബല്  പബ.ജബ.  ഡബഗ്രബ
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കബനബക്കല് കകേനാഴബനയ് 14,00,000/- രൂപയുലാം കനനാണ് കബനബക്കല് കകേനാഴബനയ് 8.5 ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  പബ.ജബ.  ഡബകപനാമ  കബനബക്കല്  കകേനാഴബനയ്  10.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പബ.ജബ.

ഡബകപനാമ കനനാണ്-കബനബക്കല്  കകേനാഴബനയ് 6.40 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം എന.ആര്.ലഎ.യയ് 35

ലക്ഷലാം രൂപയുമനാണയ്  2017-18  അദദയനവര്ഷലാം ഫസ്പീസനായബ നബശ്ചയബചബട്ടുളലതനലാം

മുന വര്ഷങ്ങളബകലതബനയ്  ആനുപനാതബകേമനായബട്ടനാണയ്  ഫസ്പീസയ്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളലതനലാം

മറയ്  സസനാശയ ലമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം സമനാനമനായ ഫസ്പീസയ് നബരക്കനാണയ് ഫസ്പീ

ലറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബചബട്ടുളളലതനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.  സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ

ഉത്തരവബലന്റെയുലാം  NEET  പരസ്പീക്ഷയുലടയുലാം അടബസനാനത്തബല് തയനാറനാക്കുന്ന ലമരബറയ്

ലബസബല്  നബനലാം  കകേനാമണ്  കേസൗണ്സബലബലാംഗയ്  മുകഖനയനാണയ്  പബ.ജബ.  പ്രകവശനലാം

നടകത്തണ്ടെലതനലാം സര്ക്കനാര്-മനാകനജയ് ലമന്റെയ് കേസനാട്ട കവര്തബരബവയ് ഇലനാലത പ്രകവശനലാം

നടകത്തണ്ടെതബനനാലലാം  കകനാസയ്  സബ്സബഡബ  പനാടബലനാത്തതബനനാലമനാണയ്  ഏകേസ്പീകൃത

ഫസ്പീസയ്  നബശ്ചയബചബരബക്കുന്നലതനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  സസനാശയ  നഴബലാംഗയ്,

ഫനാര്മസബ,  പനാരനാലമഡബക്കല്  മനാകനജയ് ലമന്റുകേളുമനായബ  ഫസ്പീസയ്  വര്ദന  സലാംബനബചയ്

ചര്ച നടത്തബയബട്ടുലണ്ടെന്നയ് ഉപകചനാദദത്തബനയ്  മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  5427

മുതല്  5726  വലരയുള  കചനാദദങ്ങളബല്  63  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്
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കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


