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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-1

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഒകകനാബര്   28,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുടടെ  പതബനനാറനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2019

ഒകകനാബര്  28-ാം  തതീയതബ  തബങ്കളനാഴ്ച  രനാവബടല  9.00  മണബകക

കദശതീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാടടെ  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  സതീകര്

ശതീ. പബ. ശതീരനാമകൃഷ്ണടന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് ആരലാംഭബച. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  ടകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര്  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുടടെ നമ്പറബടന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

1(*1) ആകരനാഗദ കമഖലയബടല മുകന്നറലാം

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനതീതബയുലാം വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(ശതീമതബ  ടകേ.  ടകേ.  ടടശലജ  ടെതീച്ചര്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  നനാഷണല്

ടഹല്ത്തക  മബഷനുമനായബ  കചര്നള്ള  ഗുണകമന്മ  വര്ദന  കപനാഗ്രനാലാം  വഴബ
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(Quality  Improvement  Programme)  രനാജദടത്ത  ഏറവലാം  മബകേച്ച

പനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുള്ള ബഹുമതബയുലാം 29 കകേന്ദ്രങ്ങള്കക  NQAS

Accreditation-നുലാം  ആകരനാഗദകമഖലയബല്  5200  പുതബയ  തസബകേകേള്

സൃഷബച്ചക  സര്വ്വകേനാല  ടറകകനാര്ഡലാം  കനടെബടയടുകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുടണ്ടെന്നക

സഭടയ  അറബയബച.  ആര്ദലാം  മബഷടന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനടത്ത  മുഴുവന്

പനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങടളയുലാം  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ

മനാറ്റുന്നതബനനാണക  സര്കനാര്  ലക്ഷദമബടുന്നതക.  ആശുപതബകേള്

ശകബടപ്പെടുത്തുന്നതബടന്റെ ഭനാഗമനായബ ജനറല്/ജബലനാ/തനാലൂകക ആശുപതബകേളബല്

അനകസഷദ,  ഇ.എന്.ടെബ.,  ജനറല്  ടമഡബസബന്,  ഗഗനകകനാളജബ,

ലകബനാറട്ടറബ,  ഓപ്പെകറഷന്  തബകയറര്,  ഓര്കത്തനാപതീഡബകക,  പതീഡബയനാടബകക,

കറഡബകയനാളജബ  വബഭനാഗങ്ങള്  തുടെങ്ങുന്നതബനുളള  നടെപടെബകേള്

സസതീകേരബചവരബകേയനാണക.  ഇതബനുപുറകമ  എലാം.ആര്.ടഎ.,  സബ.ടെബ.  സനാനുകേള്,

കേനാത്തക ലനാബക,  ഡയനാലബസബസക യൂണബറക,  ജബലനാ കേനാന്സര് ടകേയര് കപനാഗ്രനാലാം,

കസനാകക യൂണബറ്റുകേള്, കടനാമനാടകേയര് സഇൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകല് തുടെങ്ങബയ

പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വബവബധ  സതീമുകേളുടടെ  ഭനാഗമനായബ  ആശുപതബകേളബല്

ലഭദമനാകബവരുനണ്ടെക. 8  സര്കനാര്  ടമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബടല  ഒ.പബ.

വബഭനാഗലാം  കരനാഗതീസഇൗഹൃദമനാക്കുന്ന  പവര്ത്തനങ്ങള്
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പൂര്ത്തതീകേരബക്കുകേയുണ്ടെനായബ.  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  സലാംസനാന  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെക

ഡയറകകററബടന്റെ  കേതീഴബല്  മനാതലാം  3159  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചക  നബയമനലാം

നടെത്തബവരുന.  ടമഡബകല്  കകേനാകളജുകേടള  മബകേവബടന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബയുടടെ  ഭനാഗമനായബ  ഓകരനാ  ടമഡബകല്

കകേനാകളജബലലാം  മനാസ്റ്റര്  പനാന്  തയനാറനാകബ  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്കക

തുടെകലാംകുറബക്കുകേയുലാം  അതദനാധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  സനാപബചലാം  പുതബയ

തസബകേകേള്  സൃഷബചലാം  സൂപ്പെര്  ടസഷദനാലബറബ  വബഭനാഗങ്ങള്  ആരലാംഭബചലാം

ചബകേബതനാ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ടമച്ചടപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെക.  പുതുകബയ  പനാലബകയറതീവക

ടകേയര് കപനാളബസബ  പസബദതീകേരബക്കുന്നതുലാം പനാലബകയറതീവക  ടകേയര് ഗ്രബഡബനക

രൂപലാം നല്കുന്നതുമനാണക.  സലാംസനാനടത്ത മുഴുവന് ആളുകേടളയുലാം സതീന് ടചയക

ജതീവബതടടശലതീകരനാഗങ്ങള്  പരബകശനാധബച്ചക  കരഖടപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ജനസലാംഖദനാടെബസനാനത്തബലളള  കേനാന്സര്  രജബസബ

തയനാറനാക്കുന്ന  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടെനവരുന.  കുഷ്ഠകരനാഗ

നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനത്തബടന്റെ ഭനാഗമനായബ അശസകമധലാം പരബപനാടെബയുലാം പകേര്ച്ചവദനാധബ

പതബകരനാധ നബയനണ പവര്ത്തനങ്ങള്കക ആകരനാഗദ ജനാഗ്രത പദതബയുലാം

ഉഇൗര്ജ്ജബതമനായബ  നടെപ്പെബലനാകബവരുനടണ്ടെനലാം  ടകേനാതുകുജനദ  കരനാഗങ്ങളുടടെ

നബരതീക്ഷണത്തബനനായബ  30  ടസന്റെബനല് സര്വയലന്സക ടസന്റെറുകേള് വബവബധ
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ആശുപതബകേളബലനായബ  പവര്ത്തബചവരുനടണ്ടെനലാം  ഇ-ടഹല്ത്തക  പദതബ

സജ്ജമനാകുന്നകതനാടടെ  കരനാഗബകേളുടടെ  വബവരങ്ങളുലാം  ലനാബക  റബസള്ട്ടുകേളുലാം

കവഗത്തബല് ലഭദമനാകനാനുലാം കരനാഗചബകേബതകേള് കൂടുതല് ശനാസതീയമനാകനാനുലാം

കേഴബയുന്നതനാടണനലാം  മനബ  അറബയബച.  സലാംസനാനത്തക  നടെപ്പെബലനാക്കുന്ന

സമ്പൂര്ണ്ണ  കടനാമനാടകേയര്  പദതബയുടടെ  ഭനാഗമനായബ  പധനാനടപ്പെട്ട

ജനറല്/ജബലനാ/തനാലൂകക  ആശുപതബകേളബല്  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  അതദനാഹബത

വബഭനാഗലാം ശകബടപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള നടെപടെബകേള് ഏര്ടപ്പെടുത്തബവരുനടണ്ടെന്നക

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക മറുപടെബയനായബ മനബ വദകമനാകബ.  

2(*2)       ആര്  .  സബ  .  ഇ  .  പബ  .   കേരനാര്

മുഖദമനബ  (ശതീ.  പബണറനായബ  വബജയന്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

കതനാട്ടവബളകേളുടടെ  വബലയബടെബവബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  പതബസനബക്കുലാം  ഇടെയനാകബയ

ആസബയനാന് കേരനാറബനക  പുറകമ ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര് കൂടെബ  നബലവബല് വരുന്നതക

സലാംസനാനടത്ത  കേനാര്ഷബകേ/ക്ഷതീര  കമഖലടയ  ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബക്കുടമനലാം

ഇകനാരദലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാരബടന  കബനാധദടപ്പെടുത്തനാന്

ശമബചടകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാടണനലാം സഭടയ അറബയബച. 2016-ല് ആര്.സബ.ഇ.പബ.

കേരനാര് സലാംബനബച്ച ആശങ്കകേള് മനബസഭ ചര്ച്ച ടചയ്യുകേയുലാം കേരനാര് സലാംബനബച്ച

കേനാരദങ്ങള്  സലാംസനാന  സര്കനാരുമനായബ  ചര്ച്ച  ടചയണടമന്നക

ആവശദടപ്പെട്ടുടകേനാണ്ടെക  നബരവധബ  നബകവദനങ്ങള്  കനരബട്ടുലാം  അലനാടതയുലാം
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കകേന്ദ്രസര്കനാരബനക  നല്കേബയബരുടന്നങ്കബലലാം  ഇതുസലാംബനബച്ചക  ചര്ച്ച  ടചയനാന്

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  നനാളബതുവടര  തയനാറനായബട്ടബടലന്നക  മനാതമല  പനാര്ലടമന്റെബലലാം

ഇതബനക  പകതദകേ  സലാംവബധനാനമബല.  ഇകനാരദത്തബല്  സലാംസനാന  തലത്തബല്

എടന്തെലനാലാം  തുടെര്നടെപടെബകേള്  സസതീകേരബകനാന്  കേഴബയുടമനള്ളതക  ഭരണ

പതബപക്ഷ  കഭദടമകനദ  ആകലനാചബക്കുന്നതനാടണനലാം  28-10-2019-നക

തബരുവനന്തെപുരത്തുവച്ചക  ഒരു  കേണ്ടവന്ഷന്  സലാംഘടെബപ്പെബകനാന്

തതീരുമനാനബച്ചബട്ടുടണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക  മറുപടെബയനായബ  മുഖദമനബ

അറബയബച. 

3 (*3) പബ  .  എസക  .  സബ  .   പരതീക്ഷയബല് ഇലകകനാണബകക ഉപകേരണങ്ങള്കക 
   നബയനണലാം

മുഖദമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  പബ.എസക.സബ.  പരതീക്ഷനാ കവളയബല്

ഇലകകനാണബകക  ഉപകേരണങ്ങള്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതക  കേര്ശനമനായബ

നബകരനാധബച്ചബട്ടുടണ്ടെനലാം നബകരനാധനത്തബനുകശഷവലാം ഉകദദനാഗനാര്തബകേള് പസ്തുത

ഉപകേരണങ്ങള് ഉപകയനാഗബച്ചതനായബ  കേടണ്ടെത്തബയബട്ടുടണ്ടെനലാം  2018  ജൂടടല

22-നക  കേനാസര്കഗനാഡക  ജബലയബടല  ബറനാലബയന്  സബവബല്  കപനാലതീസക

ഓഫതീസര് നബയമനത്തബനക പബ.എസക.സബ.  നടെത്തബയ പരതീക്ഷയബല്  1, 2, 28

എന്നതീ  റനാങ്കക  കനടെബയവര്  ടമനാടടബല്  സകന്ദേശങ്ങളുടടെ  സഹനായകത്തനാടടെ
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പരതീക്ഷ  എഴുതനാനുണ്ടെനായ  സനാഹചരദലാം  സലാംബനബച്ചക  ഗകലാംബനാഞക

ഉഇൗര്ജ്ജബത  അകനസഷണലാം  നടെത്തബവരബകേയനാടണനലാം  സഭടയ  അറബയബച.

സബവബല്  കപനാലതീസക  ഓഫതീസര്  തസബകേയുടടെ  റനാങ്കക  ലബസ്റ്റബല്നബനലാം

കുറകനാരനായവടര ഒഴബവനാകബ ബനാകബയുളള ഉകദദനാഗനാര്തബകേളുടടെ അവകേനാശലാം

സലാംരക്ഷബക്കുടമനലാം പസ്തുത കകേസുമനായബ  ബനടപ്പെട്ടക  റതീ-ഇന്ടവസ്റ്റബകഗഷന്

നടെത്തനാനുളള യനാടതനാരു വസ്തുതയുലാം പുറത്തുവന്നബട്ടബടലനലാം കകേസക ശരബയനായ

വഴബയബലൂടടെ  ഫലപനാപബയബടലത്തുടമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക  മറുപടെബയനായബ

മുഖദമനബ അറബയബച.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത്ത

1  മുതല്  409  വടരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  53  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനടപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


