
1

II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   20,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

30 (*271) സസ്വകേനാരദ ആകരനാഗദ സനാപനങ്ങനള നബയനബക്കനാന നബയമലാം

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ നകേ. നകേ. നനശെെലജ

ടസ്പീച്ചര്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  2018-ല്  നബയമസഭ  പനാസനാക്കബയ  കകേരള

കബനബക്കല് എസനാബബഷന് നമന്റെന് (രജബകസ്ട്രേഷനലാം നബയനണവലാം) ആകബനന് ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനളള  നടപടബ  പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാനണനലാം  നബയമലാം

നടപ്പെബലനാകുനകതനാനട ചബകേബതനാനച്ചലവള്നപ്പെനടയളള  കേനാരദങ്ങളബല് സസ്വകേനാരദ

ആശുപതബകേളലാം  ലകബനാറട്ടറബകേളലാം  നടത്തുന  ചൂഷണലാം  തടയനാന
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സനാധബക്കുനതനാനണനലാം  സഭനയ  അറബയബച്ചു.  ആശുപതബകേളബനല  കേബടത്തബ

ചബകേബത  ഉള്നപ്പെനടയളള  കേനാരദങ്ങളബല്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  നബശ്ചയബക്കനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാനമുളള സലാംവബധനാനലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ നബലവബല് വരുനതനാണന്.

പനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങനള  കുടലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

ഉയര്ത്തുനതബനലാം  ജബലനാ/തനാലൂക്കുതല  ആശുപതബകേനള  സൂപ്പെര്  നസഷദനാലബറബ

കസവനങ്ങകളനാനട  ശെെകബനപ്പെടത്തുനതബനലാം  കരനാഗസ്പീസസൗഹൃദമനാക്കുനതബനലാം

ആശുപതബകേളബനല അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  'ആര്ദലാം  മബഷനന്റെ'  ഭനാഗമനായബ  ഒ.പബ.  രജബകസ്ട്രേഷന

ഓണ്നനലനനാക്കുനതബനള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടത്തബയബട്ടുളളതുകൂടനാനത

ഫനാമബലബ  നഹല്ത്തന്  നസന്റെറുകേളബലടക്കലാം  ഇ-നഹല്ത്തന്  പദതബ

വദനാപബപ്പെബക്കുനതനാനണനലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണബറബ  നഹല്ത്തന്  നസന്റെര്  മുകഖേന

പനാലബകയറസ്പീവന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതനാനണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.

മലബനാര്  കേദനാനസര്  നസന്റെറബനന  അഭബവൃദബനപ്പെടത്തുനതബനലാം  അഞന്

നമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  കേദനാനസര്  നകേയര്  നസന്റെറുകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  ആര്.സബ.സബ.-യബനല  നബര്മ്മേനാണ

പവര്ത്തനങ്ങള്  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  രകലാം
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സസ്വസ്പീകേരബച്ചതബനനത്തുടര്നന്  എച്ചന്.നഎ.വബ.  ബനാധബച്ചന്  മരണനപ്പെട്ട  കുട്ടബയനട

കുടലാംബത്തബനന്  സഹനായലാം  അനവദബക്കുനതബനനക്കുറബച്ചന്

ആകലനാചബക്കുനതനാനണനലാം  വനാഹനനാപകേടത്തബല്നപ്പെട്ടന്  മരണമടഞ

പനാലക്കനാടന്  സസ്വകദശെെബയനട  അവയവങ്ങള്  കമനാഷബക്കനാനബടയനായ

സലാംഭവനത്തക്കുറബച്ചന് അകനസ്വഷണലാം നടനവരബകേയനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

31 (*272) കേദനാനസര് കരനാഗലാം കനരബടനതബനലാം നബയനബക്കുനതബനലാം നടപടബ

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സ്തനനാര്ബുദലാം  തുടക്കത്തബല്ത്തനന  കേനണത്തുനതബനലാം

നബയനബക്കുനതബനമനായബ   മനാകമ്മേനാഗ്രനാലാം,  അള്ടനാസസൗണന്  സനാനബലാംഗന്  തുടങ്ങബയ

പരബകശെെനാധനനാ  സസൗകേരദങ്ങള്  റസ്പീജബയണല്  കേദനാനസര്  നസന്റെറബല്

ലഭദമനാനണനലാം  ഇതുകൂടനാനത  ജബലനാ  ആശുപതബകേളബലലാം  കേദനാനസര്

ചബകേബതയ്ക്കുളള  പദതബകേള്  ഏര്നപ്പെടത്തബവരുനനണനലാം  തനാലൂക്കന്

നഹഡ്കേസ്വനാര്കട്ടഴന്  ആശുപതബകേളബനല  കഡനാകര്മനാര്ക്കന്  ഏര്ളബ  കേദനാനസര്

ഡബറക്ഷന  സലാംബനബച്ചന്  നടയബനബലാംഗന്  നല്കേബവരുനനണനലാം  സഭനയ

അറബയബച്ചു.  കേദനാനസര് നകേയര് വനാര്ഷബകേ പദതബയബല് ഉള്നപ്പെടത്തബ പധനാന
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ആശുപതബകേളബല്  മനാകമ്മേനാഗ്രനാലാം  നമഷസ്പീനകേള്  സനാപബച്ചുവരുനതബന  പുറനമ

ആവശെെദകേത  കേണക്കബനലടത്തന്  തനാലൂക്കനാശുപതബകേളബല്  അള്ടനാസസൗണന്

സനാനബലാംഗന്  നമഷസ്പീന  നല്കുനതുമനാണന്.  18 വയസ്സുവനരയള്ള  കുട്ടബകേളനട

കേദനാനസര്  ചബകേബത  പൂര്ണ്ണമനായബ  സസൗജനദമനാക്കുകേയലാം  ബബ.പബ.എല്.

വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെട്ട കരനാഗബകേള്ക്കന് വബവബധ സസ്പീമുകേള് പകേനാരലാം ചബകേബതനാനകൂലദലാം

ലഭദമനാക്കുകേയലാം  നചയ്യുനണന്.   കേദനാനസര്  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  ജസ്പീവബതനനശെെലസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്നക്കതബനര  സ്കൂള്തലത്തബല്  കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം  'കുട്ടബ  കഡനാകര്'  സലാംവബധനാനലാം  സലാംസനാന

വദനാപകേമനാക്കനാനലാം  ആകലനാചബക്കുനണന്.  നബര്ധനര്ക്കന്  ഗവണ്നമന്റെന്

ആശുപതബകേളബല്  കുറഞ  നചലവബല്  കേദനാനസര്  പരബകശെെനാധനയ്ക്കുള്ള

സലാംവബധനാനലാം ഏര്നപ്പെടത്തുനതനാനണനലാം ഇത്തരലാം കരനാഗബകേള്ക്കുളള നപനഷനലാം

ചബകേബതനാ  ധനസഹനായവലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം  ചര്ച്ച  നചയന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാനണനലാം  മലബനാര് കേദനാനസര് നസന്റെറബനന്റെ ആഭബമുഖേദത്തബല്

'ആയര്ദസ്പീപലാം' പദതബ ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ

മനബ  അറബയബച്ചു.  സലാംസനാനത്തന്  ഒരു  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ  പരബകശെെനാധനനാ

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടത്തുനതബനനക്കുറബച്ചന്  ആകലനാചബക്കുനതനാനണനന്
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ഉപകചനാദദത്തബലബടനപട്ടുനകേനാണന് മുഖേദമനബ അറബയബച്ചു.

32 (*273) ആകരനാഗദ വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെന്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

നമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബനന് കേസ്പീഴബലളള എലനാ സനാപനങ്ങളബലലാം ബകയനാ

നമടബകേന്  പഞബലാംഗന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടത്തുകേയലാം  ഇ-ഗകവണനസന്

നടപ്പെനാക്കുനതബനന്റെ  പനാഥമബകേ  ഘട്ടലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുനണനന്

സഭനയ അറബയബച്ചു. പരബയനാരത്തന് പവര്ത്തബക്കുന അക്കനാദമബ ഓഫന് നമഡബക്കല്

സയനസസന്,  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവന് കഹനാസബറല് കകേനാലാംപ്ലകന് എനസ്പീ സനാപനങ്ങനള

സര്ക്കനാര് ഏനറടത്തബട്ടുനണനലാം കബനാര്ഡന് ഓഫന് കേണ്കടനാളബനന്റെ കേസ്പീഴബല് അവ

പവര്ത്തബച്ചുവരബകേയനാനണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  വയനനാടന്  നമഡബക്കല്

കകേനാകളജബനന്റെ നബര്മ്മേനാണ പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ 625 കകേനാടബ രൂപയനട മനാസര്

പ്ലനാന  കേബഫ്ബബയനട  ധനസഹനായത്തബനനായബ  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുനണനലാം

കകേനാഴബകക്കനാടന് നമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് സബരമനായബ നഎനസനാകലഷന വനാര്ഡന്

സനാപബക്കുന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാനണനലാം തബരുവനന്തപുരത്തന്  ഒരു

നനവകറനാളജബ  ഇനസബറമ്മ്യൂട്ടന്  സനാപബക്കനാന  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണനലാം

മതബയനായ സജസ്പീകേരണങ്ങളബലനാനത ആരലാംഭബച്ച നമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബനല
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പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

3351 മുതല്  3694  വനരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  45  എണ്ണത്തബനലാം  ബനനപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


