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പതനിമുനനന്നാം കകേരള നനിയമസഭ
പതനിലനനനനന്നാം സകമ്മേളനന്നാം

2014   ജുലലലെ   17,   വവനഴന്നാം
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനത്ത കചനദവങ്ങള് 

[ആലകേ കചനദവങ്ങള്  -229]

മറുപടനി നല്കുന മനനിമനര്                                                      കചനദവനമ്പര്

ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം 
കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി                                          :        8061  മുതല്  8161 വലര      
                                     
ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി                                           :       8162 മുതല് 8201 വലര

ലതനഴനിലന്നാം പുനരധനിവനസവന്നാം  വകുപ്പുമനനി                   :       8202 മുതല് 8228 വലര

പടനികേജനതനി   -പനികനനകസമുദനയകക്ഷമവന്നാം 
വനികനനദസഞനരവന്നാം വകുപ്പുമനനി                               :       8229  മുതല് 8289 വലര

പനണനന്നാം പഞവത്സര പദ്ധതനിയനില് ഉറപ്പുവരുകമ്മുത്തണ ആകരനഗവരന്നാംഗലമ്മുത്ത
കേനരവങ്ങള്

8061 കഡന. ടനി.എന്നാം. കതനമസക ലഎസകേക
ശശ. ലകേ. രനധനകൃഷ്ണന
ലപനഫ.സനി. രവശന്ദ്രനനഥക
ശശ. ലകേ.വനി. അബ്ദുള് ഖനദര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) പനണനന്നാം  പഞവത്സര  പദ്ധതനിയനില്  നമ്മുലട  സന്നാംസനനന്നാം
ആകരനഗവരന്നാംഗത്തുകവണ  മരുന്നുകേള്,  വനകനിന,  സനകങ്കേതനികേ  വനിദവ
ലെഭവമനകല്  എനശ  കമഖലെകേളനില്  പധനനമനയനി  ഉറപ്പുവരുകമ്മുത്തണ
കേനരവങ്ങലള സന്നാംബനനിച്ച കകേന്ദ്രസര്കനര് നനിര്കര്ദ്ദേശന്നാം നല്കേനിയനിരുകനന;
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(ബനി) എങ്കേനില് അതനിലനറ വനിശദനന്നാംശങ്ങള് ലെഭവമനകനകമന;

(സനി) ഇഇൗ നനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള് നടപനക്കുനതനിനു സന്നാംസനന സര്കനര്  സസ്വശകേരനിച്ച
നടപടനികേള് വനിശദമനകനകമന ? 
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ശുചനിതസ്വകകേരളന്നാം   -   ആകരനഗവകകേരളന്നാം പരനിപനടനി

8062 ശശ. എ.റനി. കജനര്ജക
  ,,  ഹഹൈബനി ഈഡന
  ,,  സണനി കജനസഫക
  ,,  പനകലെനടക രവനി

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തക  ശുചനിതസ്വകകേരളന്നാം-ആകരനഗവകകേരളന്നാം  പരനിപനടനികക  തുടകന്നാം
കുറനിച്ചനിട്ടുകണന;  വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലന്തെലനന്നാം  ലെക്ഷവങ്ങളനണക  ഇതുവഴനി  ഹകേവരനികനനുകര്ദ്ദേശനിക്കുനതക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വവക്തമനക്കുകമന;

(സനി) ആരുലടലയലനന്നാം സഹൈകേരണമനണക ഇതനിനുകവണനി പകയനജനലപടത്തനനു
കര്ദ്ദേശനിക്കുനതക;  വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) ആകരനഗവന്നാം  സന്നാംരക്ഷനിക്കുനതനിനനയനി  വശടന്നാം  പരനിസരവന്നാം
വൃത്തനിയനക്കുനതനിനക  ഓകരന  കുടന്നാംബനന്നാംഗങ്ങലളയന്നാം  ലപനതുജനങ്ങലളയന്നാം
കബനധവല്കരനിക്കുനതനിനക  എലന്തെലനന്നാം  പചരണ  പരനിപനടനികേളനണക
ഇതനില് ഉള്ലപടത്തനിയനിരനിക്കുനതക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം?
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ജനനശ ശനിശു സുരക്ഷന പദ്ധതനിയലട പവര്ത്തനന്നാം
8063 ശശ. സനജു കപനള്

ശശമതനി ലകേ.ലകേ. ലെതനികേ
ശശ. എന്നാം. ഹൈന്നാംസ
,,    എ.എന്നാം. ആരനിഫക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ജനനനി  ശനിശു  സുരക്ഷന  പദ്ധതനിയലടയന്നാം  രനഷശയ  ബനല്  സസ്വനസവ
പദ്ധതനിയലടയന്നാം  സന്നാംസനനലത്ത  പവര്ത്തനന്നാം  വനിലെയനിരുത്തനിയനിരുകനന;
എങ്കേനില് അതനിലന്റെ വനിശദനന്നാംശന്നാം അറനിയനികനകമന;

(ബനി) ഫണക  ലെഭവമനകനത്തതുലകേനണക  ഈ  പദ്ധതനികേള്  മുടങ്ങനിയതനയള
പരനതനിലയക്കുറനിച്ചക അകനസ്വഷനിച്ചനിരുകനന;

(സനി) പദ്ധതനിയനിലലെ കകേന്ദ്ര-സന്നാംസനന ഫണനിന്നാംഗക  രശതനി  അറനിയനികനകമന;  ഈ
പദ്ധതനികേള്കനയനി  സന്നാംസനന  സര്കനര്  നശകനിലവച്ച  തുകേയലട
വനിശദവനിവരന്നാം നല്കേനകമന?
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ഗനമശണ ആകരനഗവകമഖലെയനില് കഡനക്ടര്മനരുലടയന്നാം മറക സനഫനിലന്റെയന്നാം കുറവക

8064 ശശ. എന. ഷന്നാംസുര്ദ്ദേശന
  ,,  അബ്ദുറഹൈനിമനന രണത്തനണനി
  ,,  എന.എ. ലനലനിക്കുനക
  ,,  വനി.എന്നാം. ഉമ്മേര് മനസര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഗനമശണ  ആകരനഗവകമഖലെയനില്  കഡനക്ടര്മനരുലടയന്നാം  മറക  സനഫനിലന്റെയന്നാം
കുറവക ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(ബനി) ഇതക  പരനിഹൈരനികനന  എലന്തെനലക  നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിച്ചനിട്ടുണക;
വവക്തമനക്കുകമന;

(സനി) നഗരപകദശങ്ങളനില്  അനുവദനികലപട  തസനികേകേളനില്  ഏലറക്കുലറ
ആളുളകപനള്  ഗനമപകദശങ്ങളനിലലെ  നനമമനത്ര  തസനികേകേളനില്കപനലന്നാം
ആളനിലനതനവനതനിലന്റെ  കേനരണലത്തക്കുറനിച്ചക  അകനസ്വഷനിച്ചനിട്ടുകണന;
വനിശദമനക്കുകമന?
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2012-13, 2013-14    വര്ഷങ്ങളനില് കദശനിയ ഗനമശണ ആകരനഗവ ദഇൗതവന്നാം 
മുകഖന ലചലെവഴനിച്ച തുകേ

8065 ശശ. ലകേ. അജനിതക 

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) 2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളനില് സന്നാംസനനത്തക എന.ആര്.എച്ചക.എന്നാം.
വഴനി എന്തു തുകേ അനുവദനിച്ചുലവന്നുന്നാം ഇതനില് എത്ര തുകേയനണക സന്നാംസനനന്നാം
ലചലെവഴനിച്ചലതന്നുന്നാം ജനില തനിരനിച്ചക വവക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) എന.ആര്.എച്ചക.എന്നാം.  ഫണക  പധനനമനയന്നാം  ഏതക  കമഖലെകേളനിലെനണക
ലചലെവഴനിക്കുനലതന്നുന്നാം നനിര്മ്മേനണ ആവശവങ്ങള്കക എന.ആര്.എച്ചക.എന്നാം.
ഫണക എത്ര ശതമനനന്നാം ലചലെവഴനിക്കുനലതന്നുന്നാം വവക്തമനക്കുകമന;

(സനി) എന.ആര്.എച്ചക.എന്നാം.    ഫണക   സന്നാംസനനത്തക  ലചലെവഴനിക്കുനതനിലന്റെ
കമല്കനനടവന്നാം ചുമതലെയന്നാം ആര്കനലണന്നുന്നാം വനിശദമനക്കുകമന?
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എന  .  ആര്  .  എച്ചക  .  എന്നാം  .   മുകഖന തനലൂകക ആശുപത്രനികേളനില് അതവനഹൈനിത വനിഭനഗന്നാം
8066 ശശ. വനി.എന്നാം. ഉമ്മേര് മനസര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തക  എന.ആര്  .എച്ചക.എന്നാം.  മുകഖന  എത്ര  തനലൂകക
ആശുപത്രനികേളനിലെനണക  കേനഷസ്വനലെനിറനി  സന്നാംവനിധനനന്നാം  പവര്ത്തനിക്കുനതക
വവക്തമനകനകമന;

(ബനി) തനമരകശ്ശേരനി  തനലൂകക  ആശുപത്രനിയനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവനനിരുന
കേനഷസ്വനലെനിറനി  നനിര്ത്തലെനകനിയ  സനഹൈചരവന്നാം  വവക്തമനക്കുകമന;
കേനഷവവനലെനിറനി  നര്ത്തലെനകനിയതുലകേനണക   ലപനതു  ജനങ്ങള്ക്കുണനയ
പയനസന്നാം ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;  ഇതക പരനിഹൈരനിക്കുനതനിനക തനമരകശ്ശേരനി
തനലൂകക  ആശുപത്രനിയനില്  കേനഷസ്വനലെനിറനി  സന്നാംവനിധനനന്നാം
പുന:സനപനിക്കുനതനിനക നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമന;
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   എന  .  ആര്  .  എച്ചക  .  എന്നാം മുകഖന നനിയമനിതരനയനിട്ടുള വനനിതന വനിഭനഗന്നാം ജശവനകനര്കക
ശമ്പളകത്തനടകൂടനിയള പസവനവധനി

8067 ശശ. ലകേ. ലകേ. ജയചന്ദ്രന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) എന.ആര്.എച്ചക.എന്നാം  മുകഖന  നനിയമനിതരനയനിട്ടുള  വനനിതനവനിഭനഗന്നാം
ജശവനകനര്കക  ശമ്പളകത്തനടകൂടനിയള  പസവനവധനി  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനറുകണന;  എങ്കേനില് എത്ര ദനിവസമനണക   ശമ്പളകത്തനടകൂടനി  അവധനി
അനുവദനിക്കുനതക;  ഇതുമനയനി  ബനലപടക  പുറലപടവനിച്ച  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പക ലെഭവമനകനകമന; 

(ബനി) ഇടകനി  ജനിലയനില്  എന.ആര്.എച്ചക.  എന്നാം  മുകഖന  നനിയമനിതരനയനിട്ടുള
വനനിതന  ജശവനകനര്കക  പസവനവധനികനലെലത്ത  ശമ്പളന്നാം  നല്കേനത്ത
വനിവരന്നാം ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(സനി) അര്ഹൈരനയനിട്ടുള അകപക്ഷകേര്ലകലനന്നാം  പസവനവധനികനലെലത്ത  ശമ്പളന്നാം
അടനിയന്തെരമനയനി നല്കുനതനിനുള നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമന?
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എലന കബനകക പഞനയത്തനിലന്നാം ലസ്പെഷവനലെനിറനി ചനികേനിത്സന സന്നാംവനിധനനന്നാം
8068 ശശ. ലഡനമനിനനികേക പസകന്റെഷന

,,    എ. പനി. അബ്ദുളക്കുടനി
,,    ഷനഫനി പറമ്പനില്
,,    കതറമ്പനില് രനമകൃഷ്ണന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) എലന കബനകക പഞനയത്തുകേളനിലന്നാം ഒരു ആശുപത്രനിയനില് ലസ്പെഷവനലെനിറനി
ചനികേനിത്സന  സന്നാംവനിധനനത്തനിനക  പദ്ധതനി  രൂപശകേരനിച്ചനിട്ടുകണനലയനക
വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പദ്ധതനിയനുസരനിച്ചക  എലന്തെലനന്നാം  ലസ്പെഷവനലെനിറനി  വനിഭനഗങ്ങളനണക
ആശുപത്രനികേളനില്  ലെഭവമനകനനുകര്ദ്ദേശനിക്കുനതക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
എലന്തെലനന്നാം;

(സനി) ജനങ്ങള്കക  ലമച്ചലപട  ആകരനഗവകസവനന്നാം  ലെഭവമനകനന  പദ്ധതനി
എത്രമനത്രന്നാം  പകയനജനലപടത്തനനനണക  ലെക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനലതനക
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) പദ്ധതനി  നടപനകനന  ഭരണതലെത്തനില്  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള്
സസ്വശകേരനിച്ചനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വവക്തമനകനകമന?
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വശടനിലെ വനക ചനികേനിത്സനിക്കുനതനിനുള സന്നാംവനിധനനന്നാം
8069 ശശ. പനി. സനി. കജനര്ജക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) വൃദ്ധജനങ്ങലളയന്നാം  ശയനവലെന്നാംബരനയ  കരനഗനികേലളയന്നാം  അവരുലട
വശടനിലലെത്തനി ഹവദവപരനികശനധന നടത്തുനതനിനുന്നാം ചനികേനിത്സനിക്കുനതനിനുന്നാം
ഇകപനള് സര്കനര് സന്നാംവനിധനനങ്ങളുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഇലലങ്കേനില്  ഇകനരവന്നാം  പരനികശനധനിച്ചക  അനുകൂലെ  തശരുമനനലമടകനന
നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പനഥമനികേനകരനഗവ കകേന്ദ്രങ്ങള് കേനിടത്തനി ചനികേനിത്സയ്ക്കുള ആകരനഗവകകേന്ദ്രങ്ങളനകനന
നടപടനി

8070 ശശ. ലകേ. അജനിതക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഈ  സര്കനര്  നനിലെവനില്  വന  കശഷന്നാം  ഒ.പനി.  വനിഭനഗത്തനില്  മനത്രന്നാം
ചനികേനിത്സ  നല്കേനിയനിരുന  ഏലതങ്കേനിലന്നാം  പനഥമനികേ  ആകരനഗവകകേന്ദ്രങ്ങള്
കേനിടത്തനി  ചനികേനിത്സകൂടനിയള  ആശുപത്രനികേളനയനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണന
എന്നുന്നാം  ഉലണങ്കേനില്  ആയതക  ഏലതനലക  ആശുപത്രനികേലളയനലണന്നുന്നാം,
ഇതനിനനയനി  എത്ര  ജശവനകനരുലട  അധനികേ  തസനികേകേള്  സൃഷനികകണനി
വന്നുലവന്നുന്നാം ലവളനിലപടത്തുകമന;

(ബനി) കേനിടത്തനി  ചനികേനിത്സയക  പരവനപ്തമനയ  രശതനിയനില്  ആശുപത്രനികേലള
ഉയര്ത്തുനതനിനക  സസ്വശകേരനിക്കുന  മനനദണന്നാം  എലന്തെനലകലയനക
ലവളനിലപടത്തുകമന?
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അര്ബന സന്നാം ലഹൈല്ത്തക അപ് ലെനിഫക ഇന്റെക സശന്നാം

8071 ശശ. ലകേ. വനി. വനിജയദനസക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) 2014-2015 ലലെ ബജറക പസന്നാംഗത്തനില് 230-ാം നമ്പര് ഇനമനയ അര്ബന
സന്നാം  ലഹൈല്ത്തക  -അപ് ലെനിഫകലമന്റെക  സശന്നാം  പദ്ധതനിയലട  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
ലെഭവമനക്കുകമന;

(ബനി) പസ്തുത പദ്ധതനി എന്നു മുതല് ആരന്നാംഭനിക്കുവനനനണക ഉകര്ദ്ദേശനിക്കുനതക;

(സനി) നഗരപകദശങ്ങളനിലലെ  ഓകരന  സന്നാം  കമഖലെയന്നാം  കകേന്ദ്രശകേരനിച്ചക  സനിരന്നാം
കഡനക്ടറുലട  കസവനന്നാം  ഉള്പലടയള  കനിനനികേക  ആരന്നാംഭനിക്കുനതനിനക  ഈ
പദ്ധതനിയനില് നടപടനി ഉണനകുകമന; വനിശദവനിവരന്നാം നല്കുകമന?
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'  ഏജ  '   പദ്ധതനിപകേനരന്നാം ലജറനിയനടനികേക കനിനനിക്കുകേള്
8072 ശശ. ലകേ. വനി. വനിജയദനസക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) 'ഏജക'  (അസനിസന്റെകസക    കഫനര്  ലജറനിയനടനികേക  എമര്ജനസശസക)  എന
പദ്ധതനിയനിനകേശഴനില് ജനിലന ആശുപത്രനികേളനില് ലജറനിയനടനികേക കനിനനിക്കുകേള്
ആരന്നാംഭനിക്കുനതനിനക  ബജറക  പസന്നാംഗത്തനില് പരനമര്ശനിച്ചപകേനരന്നാം  നടപടനി
സസ്വശകേരനിച്ചനിട്ടുകണന; എങ്കേനില് വനിശദനന്നാംശന്നാം നല്കുകമന;

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരന്നാം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലലെ  ലജറനിയനടനികേക  വനര്ഡനില്
അകന്തെവനസനികേള്  മരനിക്കുവനനനിടയനയ  സനഹൈചരവന്നാം  മുനനനിര്ത്തനി
കനിനനിക്കുകേള് ആരന്നാംഭനിക്കുനതനിനക നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമന;

(സനി) പസ്തുത  പഖവനപനിത  കനിനനിക്കുകേളനില്  ഏലതങ്കേനിലന്നാം  കനിനനികനിലന്റെ
പവര്ത്തനന്നാം  ആരന്നാംഭനിക്കുവനന  കേഴനിഞനിട്ടുകണന;  എങ്കേനില്  വനിശദവനിവരന്നാം
നല്കുകമന?
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ആര്  .  സനി  .  സനി യനിലലെ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്
8073 ശശ. എന്നാം. ഹൈന്നാംസ 

തനലഴ കേനണുന കചനദവത്തനിനക
ആകരനഗവവന്നാം കുടബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

തനിരുവനന്തെപുരന്നാം  റശജനിയണല്  കേവനനസര്  ലസനററനിലനറ
വനികേസനത്തനിനുന്നാം നടത്തനിപനിനുമനയനി ഇഇൗ സര്കനര് 2013-14 വര്ഷത്തനില്
എഎ്രത  തുകേയനണക  നശകനിവച്ചനിരുനത;   അതനില്  എഎ്രത  ലചലെവഴനിച്ചു;
അതുപകയനഗനിച്ചക  എലന്തെലനന്നാം  വനികേസന   പവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനി;
വനിശദനന്നാംശന്നാം ലെഭവമനകനകമന ?
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ജനിലന കേനനസര് ലകേയര് പദ്ധതനി

8074 ശശ. എന്നാം.വനി. കശയനന്നാംസക കുമനര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തക  ഏലതലനന്നാം  ജനിലകേളനിലെനണക  ''ജനിലന  കേനനസര്  ലകേയര്"
പദ്ധതനി ആരന്നാംഭനിച്ചനിട്ടുളലതനക വവക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) വയനനടക  ജനിലയനില്  പസ്തുത  പദ്ധതനിയലട  കസവനന്നാം  ലെഭവമനകുനതക
എവനിലടലയനക വവക്തമനക്കുകമന;

(സനി) ഇതനിനനയനി  എലന്തെലനന്നാം  സന്നാംവനിധനനങ്ങളനണക  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്
ഏര്ലപടത്തനിയനിരനിക്കുനലതനക വവക്തമനക്കുകമന?
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ലമഡനികല് കകേനകളജുകേളനില് മനിനനി ആര്  .  സനി  .  സനി  .   തുടങ്ങുനതനിനുള പദ്ധതനി

8075 ശശ. പനി.എ. മനധവന
  ,,  അനവര് സനദത്തക
  ,,  ലകേ. ശനിവദനസന നനയര്
  ,,  എന്നാം.പനി. വനിനലസന്റെക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലമഡനികല്  കകേനകളജുകേളനില്  മനിനനി  ആര്.സനി.സനി.  തുടങ്ങുനതനിനനയനി
പകതവകേ  പദ്ധതനികക  രൂപന്നാം  ലകേനടക്കുന  കേനരവന്നാം  പരനിഗണനയനിലകണന;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം;

(ബനി) ഇതനിനുള തുകേ എങ്ങലന കേലണത്തനനനണക തശരുമനനനിച്ചനിട്ടുളതക?
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തനലൂകക ആശുപത്രനികേളനിലലെ സഇൗജനവ ഡയനലെനിസനിസക 
8076 ശശ. ലബനനി ലബഹൈനനന

 ''    ലഡനമനിനനികേക പസകന്റെഷന
 ''    എന്നാം.പനി. വനിനലസന്റെക
 ''    ലകേ. ശനിവദനസന നനയര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം  കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) തനലൂകക  ആശുപത്രനികേളനിലലെ  ഡയനലെനിസനിസക  ലസന്റെറുകേളനില്
സഇൗജനവകസവനന്നാം ലെഭവമനക്കുനതനിനക തശരുമനനനിച്ചനിട്ടുകണന;

(ബനി) ഇതനിനനയനി  ഒരു  പകതവകേ  പദ്ധതനികക  രൂപന്നാം  ലകേനടക്കുനകേനരവന്നാം
പരനിഗണനയനിലകണന; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം;

(സനി) പദ്ധതനി  നടപനക്കുനതനിനക  ആശുപത്രനികേളനില്  എലന്തെലനന്നാം  അടനിസനന
സഇൗകേരവങ്ങളനണക സജശകേരനികനനുകര്ദ്ദേശനിക്കുനലതനക വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) ഇതനിനനയനി  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള്  എടത്തനിട്ടുണക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
വവക്തമനക്കുകമന;

(ഇ ) ഇതനിനുള  തുകേ  എങ്ങലന  കേലണത്തനനനണക  തശരുമനനനിച്ചനിട്ടുളലതനക
ലവളനിലപടത്തുകമന?
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സഇൗജനവ ഡയനലെനിസനിസക  ,   സനനനിന്നാംഗന്നാം
8077 ശശ. വര്കലെ കേഹൈനര്

,,    വനി. ഡനി. സതശശന
,,    എന്നാം. എ. വനഹൈശദക
,,    പനി. സനി. വനിഷ്ണുനനഥക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സര്കനര്  ആശുപത്രനികേളനിലലെ  ലെനബുകേളനില്  ഡയനലെനിസനിസക,  സനനനിന്നാംഗക
എനനിവയക  സഇൗജനവകസവനന്നാം  ലെഭവമനക്കുനതനിനക  തശരുമനനനി
ച്ചനിട്ടുകണനലയനക  വവക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) ഇതനിനനയനി  ഒരു  പകതവകേ  പദ്ധതനികക  രൂപന്നാം  ലകേനടക്കുന  കേനരവന്നാം
പരനിഗണനിക്കുകമന; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം ;

(സനി) പദ്ധതനി  നടപനക്കുനതനിനക  ആശുപത്രനികേളനില്  എലന്തെലനന്നാം  അടനിസനന
സഇൗകേരവങ്ങളനണക സജശകേരനികനനുകര്ദ്ദേശനിക്കുനലതനക  വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) ഇതനിനനയനി  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള്  എടത്തനിട്ടുണക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
വവക്തമനക്കുകമന?
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മഴകനലെ കരനഗ പതനികരനധ പവര്ത്തനങ്ങള്
8078 ശശ. ജനി. സുധനകേരന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം  വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) മഴകനലെ  പൂര്വ്വകരനഗനനിയനണത്തനിനക  കനതൃതസ്വന്നാം  നല്കുവനന  ആലെപ്പുഴ
നഗരസഭയനില് എത്ര ജൂനനിയര് ലഹൈല്ത്തക ഇനലസ്പെക്ടര്മനരുലട കസവനന്നാം
ലെഭവമനണക;

(ബനി) മഴകനലെ  കരനഗ  പതനികരനധ  പവര്ത്തനങ്ങള്കനയനി  ആലെപ്പുഴ
നഗരസഭയനില്  കൂടതല്  ആകരനഗവപവര്ത്തകേലര  തനല്കനലെനികേമനയനി
നനിയമനിക്കുനതനിനനവശവമനയ നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുകമന?
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   മഴകനലെ  പൂര്വ്വശുചശകേരണത്തനിനനയനി ലചലെവഴനിച്ച തുകേ
8079 ശശ. കകേനടനികയരനി ബനലെകൃഷ്ണന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) നടപ്പു  സനമ്പത്തനികേ  വര്ഷന്നാം  മഴകനലെപൂര്വ്വശുചശകേരണത്തനിനനയനി
ആകരനഗവ  വകുപക  ഓകരന  ജനിലയനിലന്നാം  എന്തു  തുകേ  നല്കേനിയനിരുന്നുലവന്നു
ലവളനിലപടത്തനകമന ;

(ബനി) ഇതനിനകേന്നാം ഇതനില്  എന്തു തുകേ ലചലെവഴനിലച്ചനക വനിശദമനകനകമന ?
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എച്ചക   1   എന   1   പനനിക്കുള മരുനക
8080 ശശ. കകേനടനികയരനി ബനലെകൃഷ്ണന

 ''    എന്നാം. ചന്ദ്രന
 ''    ലകേ.കുഞനിരനമന(ഉദുമ)
 ''    ലകേ.ലകേ. നനരനയണന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം  കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സര്കനരനശുപത്രനികേളനില് എച്ചക 1 എന 1 പനനിക്കുള  മരുനക ലെഭവമലലന 
കേനരവന്നാം  ശദ്ധയനില്ലപടനിരുകനന; എങ്കേനില് ഇതക പരനിഹൈരനികനനനയനി 
സസ്വശകേരനിച്ച നടപടനികേള് അറനിയനികനകമന;

(ബനി) ഇഇൗ കരനഗത്തനിനുള മരുന്നു വനിതരണന്നാം  കകേന്ദ്രസര്കനര്  നനിര്ത്തനികയന;
എങ്കേനില്  അതക  പുനനഃസനപനികനന  എലന്തെങ്കേനിലന്നാം  നടപടനികേള്
സസ്വശകേരനിച്ചനിരുകനന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

എച്ചക  .   വണ് എന  .   വണ് പനനിക്കുള മരുനക
8081 ശശമതനി ലകേ. എസക. സലെശഖ

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) എച്ചക.വണ്  എന.വണ്  പനനിക്കുള  മരുനക  നല്കുനതനില്  നനിനക
കകേന്ദ്രസര്കനര്  പനിനമനറനിയതുമൂലെന്നാം  സന്നാംസനനലത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്
പസ്തുത  കരനഗത്തനിനുള  മരുന്നു  ലെഭവമലനത്തതക  പരനികശനധനിച്ചനിട്ടുകണന  ;
എങ്കേനില് വനിശദനന്നാംശന്നാം വവക്തമനക്കുകമന ;

(ബനി) കകേന്ദ്രസര്കനരനില്  നനിന്നുന്നാം  മരുന്നു  ലെഭവമനകനന  എന്തു  നടപടനികേള്
നനളനിതുവലര സസ്വശകേരനിച്ചുലവന്നു വവക്തമനക്കുകമന ;

(സനി) പസ്തുത  മരുനക  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിന്നുന്നാം  ലെഭവമനകുനതുവലര  കരനഗനികേള്കക
സഇൗജനവമനയനി  നല്കുവനന  എന്തു  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കുലമനക
വവക്തമനക്കുകമന ; 

(ഡനി) നനിലെവനില് പസ്തുത കരനഗത്തനിനക ചനികേനിത്സയനില് കേഴനിയന കരനഗനികേള് എത്ര
;   2014  ജനുവരനിക്കുകശഷന്നാം  നനളനിതുവലര  പസ്തുത  കരനഗന്നാം  ബനധനിച്ചക
മരണലപടവര്  എത്ര  ;  പസ്തുത  കരനഗന്നാം  കേണ്ടുപനിടനികനന  കേഴനിയനലത
മരണലപടവര് എത്ര ;  ജനില തനിരനിച്ചക വനിശദനന്നാംശന്നാം ലെഭവമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പകേര്ച്ചപനനിക്കുള  മരുന്നുകേള് 

8082 ശശ. ജനി. സുധനകേരന
,,   ലകേ.ലകേ. നനരനയണന
,,   ബനി.ഡനി. കദവസനി
കഡന. ലകേ. ടനി. ജലെശല്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) പകേര്ച്ചപനനി  ബനധനിച്ചു  സര്കനര്  ആശുപത്രനിയനില്  എത്തുനവര്കക
നനിര്ര്ദ്ദേനിഷ 20 ഹടപ്പു മരുന്നുകേള് മനത്രകമ നല്കേനവൂ എനക ആകരനഗവവകുപക
നനിര്കര്ദ്ദേശനിച്ചതനിനു കേനരണന്നാം വവക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) ഇതു  പനവലപട  കരനഗനികേലള  സസ്വകേനരവ  ആശുപത്രനികേലള  ആശയനികനന
നനിര്ബ്ബനനിതരനക്കുലമനക മനസനിലെനകനിയനിട്ടുകണന;

(സനി) കരനഗനികേളുലട  ജശവന  അപകേടത്തനിലെനക്കുന  പവൃത്തനിയനില്   നനിന്നു
സര്കനര് പനിന്തെനിരനിയകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പകമഹൈകരനഗന്നാം നനിയനനിക്കുനതനിനക നടപടനികേള്

8083 ശശ. എന.എ. ലനലനിക്കുനക 

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കകേരളത്തനിലള പകമഹൈകരനഗനികേളുലട ശരനിയനയ കേണകക ലെഭവമനകണന ;

(ബനി) പകമഹൈ  കരനഗനികേളുലട  എണന്നാം  കൂടനി  വരുന  സനഹൈചരവത്തനില്
സസ്വശകേരനികനനുകര്ദ്ദേശനിക്കുന   പതനികരനധ  നടപടനികേള്
എലന്തെനലകയനലണനക വവക്തമനക്കുകമന ;

(സനി) പകമഹൈകരനഗനികേള്ക്കുള  മരുനക  സഇൗജനവമനയനി  നല്കുന്നുകണന
ഇലലങ്കേനില് അലതക്കുറനിച്ചക ആകലെനചനിക്കുകമന ;

(ഡനി) പകമഹൈകരനഗന്നാം  നനിയനനിക്കുനതനിനക  അവകബനധന്നാം
അതവന്തെനകപക്ഷനിതമനയനിരനിലക  ഇതനിനനയനി  എലന്തെലനന്നാം  പദ്ധതനികേള്
ആവനിഷ്ക്കരനികനനനണക ആകലെനചനിക്കുനലതനക വവക്തമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മദവപനനന്നാം മൂലെമുണനകുന കരനഗങ്ങള്
8084 ശശ. സനി. മമ്മൂടനി

 ,,   എന. ഷന്നാംസുര്ദ്ദേശന
 ,,   അബ്ദുറഹൈനിമനന രണത്തനണനി
 ,,   ലകേ. മുഹൈമ്മേദുണനി ഹൈനജനി

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സയലകത്തുനവരനില്  അഞനിലലെനനനിലന്റെ
കരനഗത്തനിനക  അടനിസനനകേനരണന്നാം  മദവപനനമനലണന  റനികപനര്ട്ടുകേള്
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന ;

(ബനി) ഇകനരവത്തനില്  ഐ.എന്നാം.എ.യലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  പഠനന്നാം  നടത്തനന
ഉകര്ദ്ദേശനിക്കുനതനയനി അറനിവകണന  ;

(സനി) മദവപനനന്നാം  ഉണനക്കുന  കരനഗങ്ങലളയന്നാം  അവയലട  ചനികേനിത്സകയയന്നാം
ചനികേനിത്സക്കുകവണനിവരുന  ലചലെവനികനയന്നാം  മരണനനിരകനിലനയന്നാം
സന്നാംബനനിച്ച  ഒരു  സമഗപഠനന്നാം  തനലൂകക  തലെന്നാം  മുതലള
ആശുപത്രനികേളനിലലെങ്കേനിലന്നാം  നടത്തനന  ആവശവമനയ  നടപടനി
സസ്വശകേരനിക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

റൂബല കരനഗകത്തനടക സനമവമുള ലലവറസക കരനഗന്നാം

8085 ശശ. വനി.എസക. സുനനില് കുമനര്
ശശമതനി ഗശതന കഗനപനി
ശശ. ചനിറയന്നാം കഗനപകുമനര്
  ,,  ലകേ. അജനിതക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കുടനികേളനില് കേണ്ടുവരുന റൂബല കരനഗകത്തനടക സനമവമുള ലലവറസക കരനഗന്നാം
വവനപകേമനയനി ലകനണനിരനിക്കുന വനിവരന്നാം ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(ബനി) കുടനികേലളയന്നാം  മുതനിര്നവലരയന്നാം  ഒരുകപ നലലെ  ബനധനിക്കുന  ഇഇൗ  കരനഗന്നാം
സനിരശകേരനികനനുന്നാം,  ചനികേനിത്സ  നല്കേനനുന്നാം  കേഴനിയനനിലലന്നുളതക
ശരനിയനകണന;   എങ്കേനില്   ഇഇൗ  കരനഗന്നാം  പടരുനതനിലനതനിലര  എന്തു
നടപടനികേളനണക സസ്വശകേരനിക്കുനലതനക ലവളനിലപടത്തുകമന;

(സനി) കുടനികേളനിലന്നാം,   മുതനിര്നവരനിലന്നാം,  ഗര്ഭനിണനികേളനിലന്നാം  ഇഇൗ  കരനഗന്നാം
എങ്ങലനലയലനന്നാം  ബനധനിക്കുനതനയനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുലണനക
വനിശദമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

 
ഉച്ചഭക്ഷണത്തനിനനയനി അനുവദനിക്കുന ഭക്ഷവധനനവങ്ങളുളുുലട ഗണനനിലെവനരന്നാം

T8086 ശശ. എസക. ശര്മ്മേ

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

 )എ ( സ്കൂള് വനിദവനര്തനികേള്കക ഉച്ചഭക്ഷണന്നാം നല്കുനതനിനക സനിവനില് സലലപ്ലെെസക
മുഖനന്തെനിരന്നാം  വനിതരണന്നാം  ലചയ്യുന  അരനി,  പലെവവഞ്ജനന്നാം  എനനിവയലട
ഗണനനിലെവനരന്നാം  പരനികശനധനിക്കുനതനിനക  സസ്വശകേരനിച്ചനിട്ടുള  നടപടനികേള്
വവക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) പുഴ,  പനറ,  കേശടങ്ങള്  എനനിവയള  അരനി  വനിതരണത്തനിനനയനി
എത്തുനലവന  കേനരവന്നാം  ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;  എങ്കേനില്  ഇത്തരന്നാം
സന്നാംഭവങ്ങള്     ആവര്ത്തനികനതനിരനിക്കുനതനിനക  സസ്വശകേരനിച്ചനിരനിക്കുന
നടപടനിലയലന്തെനക വവക്തമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സനികസറനിയന പസവങ്ങള്

8087 ശശ. സനി. കൃഷ്ണന
ശശമതനി പനി. അയനിഷന കപനറനി
ശശമതനി ലകേ.എസക സലെശഖ
   ,,    ലകേ.ലകേ. ലെതനികേ

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
                                ആകരനഗവവന്നാം കുടബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം

വകുപ്പുമനനി സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കലെനകേനകരനഗവ  സന്നാംഘടനയലട  പഠനമനുസരനിച്ചക  സനികസറനിയന
രശതനിയനിലള  പസവന്നാം  ആലകേയളതനിലനറ  എത്ര
ശതമനനന്നാംവലരയനകേനലമനനണക കേണകനകനിയനിരനിക്കുനതക;

(ബനി) കകേരളത്തനിലലെ  സര്കനരനശുപത്രനികേളനിലലെയന്നാം  സസ്വകേനരവ
ആശുപത്രനികേളനിലലെയന്നാം  സനികസറനിയന  നനിരകക  എത്രയനലണനതനിലനറ
കേണകക ലെഭവമനകണന;  അറനിയനികനകമന;

(സനി) അസനധനരണമനയനി ഉയര്ന കതനതനിലള സനികസറനിയന  പസവത്തനിലനറ
കേനരണന്നാം  പരനികശനധനിച്ചനിരുകനന;   ഇതുണനക്കുന
ആകരനഗവപശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചക പ൦നന്നാം നടത്തനിയനിട്ടുകണന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ചനിയനകേക പദ്ധതനിയനില് ഹൈശകമനഫശലെനിയ കരനഗത്തനിനക ചനികേനിത്സന സഹൈനയന്നാം 

8088 ശശ. ജനി. സുധനകേരന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
 ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ആര്  എസക.ബനി.ഹവ/ചനിസക  പദ്ധതനി  പകേനരന്നാം  നനിലെവനിലള  ചനികേനിത്സന
പനകകജുകേള് ഏലതലനന്നാം; വനിശദമനകനകമന; 

(ബനി) ഹൈശകമനഫശലെനിയ ഫനക്ടര് ചനികേനിത്സ ചനിസക പ്സസനില് ഉള്ലപടത്തനി ചനികേനിത്സന
സഹൈനയന്നാം നല്കേനന നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമന;

(സനി) ചനിസക  പ്ലെെസക  പദ്ധതനി  പകേനരമുള  വനിവനിധ  ചനികേനിത്സന  പനകകജുകേള്
നനിശ്ചയനിക്കുനതക എങ്ങലനലയനക വവക്തമനകനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സന്നാംസനനത്തക എച്ചക  .  ഐ  .  വനി  .   ബനധനിച്ചവരുലട വര്ദ്ധനവക
8089 ശശ. പനി. ഉഹബദുള

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തക  എച്ചക.ഐ.വനി.   ബനധനിച്ചവരുലട  എണന്നാം
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുനതനയനി ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(ബനി) 2014  ജൂണ്30  വലര  സന്നാംസനന  എയഡസക  കേണ് കടനള്
ലസനഹസറനിയനില് രജനിസര് ലചയ്ത കകേസ്സുകേള് എത്രലയന്നുന്നാം എത്ര കപര്
മരണലപട്ടുലവന്നുന്നാം  വനിഭനഗന്നാം  തനിരനിച്ചക  (പുരുഷന,  സശ,  കുടനികേള്)
വവക്തമനകനകമന;

(സനി) എച്ചക.ഐ.വനി.  മഹൈനമനരനി  ഒരു  സന്നാംകയനജനിത  പകേര്ച്ച  വവനധനിയനയനി
മനറനിലകനണനിരനിക്കുന  സനഹൈചരവത്തനില്  കരനഗത്തനിലന്റെ  വവനപനന്നാം
തടയനതനിനുന്നാം  കരനഗനികേളുലട  പുനരധനിവനസത്തനിനുന്നാം  എലന്തെലനന്നാം
നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിച്ചനിട്ടുലണനക വനിശദമനകനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മനനദണങ്ങള്കക വനിരുദ്ധമനയ രശതനിയനില് ആന്തെരനികേനവയവങ്ങള്
സൂക്ഷനിക്കുനതനയ റനികപനര്ടക 

8090 ശശ. ലകേ.എന.എ. ഖനദര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനലത്ത  ഏലതങ്കേനിലന്നാം  ആശുപത്രനികേളനില്  മനനദണങ്ങള്കക
വനിരുദ്ധമനയനി  ആന്തെരനികേനവയവങ്ങള്   സൂക്ഷനിക്കുനതനയനി  റനികപനര്ടക
ലചയ്തനിട്ടുകണന  ;  എങ്കേനില്  അതനിലനതനിലര  സസ്വശകേരനിച്ച  നടപടനി  എലന്തെനക
വനിശദമനകനകമന ; 

(ബനി) സന്നാംസനനലത്ത  എലന  ആശുപത്രനികേളുന്നാം  ബകയന  ലമഡനികല്
(മനകനജ് ലമന്റെക  ആന്റെക  ഹൈനനഡലെനിന്നാംഗക)  റൂള്സക  1998  പകേനരമനണക
ആന്തെരനികേനവയവങ്ങള്   നനിര്മ്മേനര്ജനന്നാം  ലചയ്യുനലതനക  ഉറപക
വരുത്തുനതനിനക സസ്വശകേരനിച്ചനിട്ടുള നടപടനികേള് വവക്തമനകനകമന ;

(സനി) സന്നാംസനനലത്ത ആശുപത്രനി പരനിസരങ്ങളനില് മനലെനിനവകത്തനലടനപ നശകന്നാം
ലചയലപട  ആന്തെരനികേനവയവങ്ങളുന്നാം  മറ ക  മനുഷവനവയവങ്ങളുന്നാം
കേനണലപടതനയ വനര്ത്തകേള് ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന ;

(ഡനി) ഇത്തരന്നാം സനഹൈചരവന്നാം ഒഴനിവനക്കുനതനിനക എലന ആശുപത്രനികേളുന്നാം മനനദണ
പകേനരന്നാം  ഇവ  ലലകേകേനരവന്നാം  ലചയ്യുന്നുകണനലയനക  ഉറപക  വരുത്തുനതനിനക
പരനികശനധനകേള് കേര്ശനമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

എനകഡനസള്ഫനന മുകഖന കരനഗബനധനിതരനയവരുലട എണന്നാം

8091 ശശ. ലകേ.എന.എ. ഖനദര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവത്തനിനക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

എനകഡനസള്ഫനന തളനിച്ചതക  മൂലെന്നാം  സന്നാംസനനത്തക കരനഗനികേളനയവരുലട
എണന്നാം എത്രയനലണനക വവക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കപപോസകകമപോര്ടട്ടം റനികപപോര്ട്ടുകേള്ളനിലലെ കേപോലെതപോമസട്ടം
8092 ശശ്രീമതനി പനി. അയനിഷപോ കപപോറനി

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) കപപോസകകമപോര്ടട്ടം  റനികപപോര്ട്ടുകേള്  യഥപോസമയട്ടം  ലെഭദ്യമപോകപോത്തതനിനപോല്  പലെ
കകേസ്സുകേളുലടയട്ടം അകനസ്വഷണട്ടം തപോമസലപടന്നതക ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണപോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റനികപപോര്ട്ടുകേള് കവഗത്തനില് ലെഭദ്യമപോക്കുന്നതനിനക  എലന്തെലപോട്ടം നടപടനികേള്
സസ്വശ്രീകേരനിക്കുട്ടം ; 

(സനി) ദുരൂഹസപോഹചരദ്യത്തനില്  മരണലപടന്നവരുലട  ആന്തെരനികേ  അവയവങ്ങളുലട
രപോസപരനികശപോധനപോഫലെട്ടം  തപോമസട്ടം  കൂടപോലത  ലെഭദ്യമപോക്കുന്നതനിനക  എലന്തെലപോട്ടം
നടപടനികേള്  സസ്വശ്രീകേരനിക്കുട്ടം; 

(ഡനി) ലകേപോടപോരകര  കപപോലെശ്രീസക  കസഷനനിലലെ  എഫക.  ഐ.ആര്.നട്ടം.
2220/13 കകേസനിലന്റെ രപോസപരനികശപോധനപോഫലെട്ടം അടനിയന്തെരമപോയനി ലെഭദ്യമപോക്കുകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കഡപോക്ടര്മപോരുലട സസ്വകേപോരദ്യപ്രപോക്ടശ്രീസക
8093 ശശ്രീ. ലകേ. ലകേ. നപോരപോയണന

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) ലമ ഡനികല്  കകേപോകളജുകേളനിലലെ  കഡപോക്ടര്മപോര്  സസ്വകേപോരദ്യ  പ്രപോക്ടശ്രീസക  നടത്തുന്നതക
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണപോ ;

(ബനി) എങനില് ഇതനികന്മേല് എന്തെക നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടുലണന്നക ലവളനിലപടത്തപോകമപോ ;

(സനി) ഏലതങനിലട്ടം  സര്കപോര് ലമഡനികല് കകേപോകളജനിലലെ സൂപ്രണക തലന്ന സസ്വകേപോരദ്യ
പ്രക്ടശ്രീസക  നടത്തുന്നതട്ടം ലമഡനികല് കകേപോകളജനിലലെ കരപോഗനികേളനില് നനിന്നക  പണട്ടം
വശ്രീടനില് എത്തനികപോന ആവശദ്യലപടതപോയട്ടം വന്ന വപോര്ത്ത ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണപോ
;

(ഡനി) എങനില് ഇത സട്ടംബനനിച വനിശദപോട്ടംശട്ടം ലവളനിലപടത്തപോകമപോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

അട്ടംഗശ്രീകൃത ബ്ലഡക  ബപോങ്കുകേള്

8094 ശശ്രീ. അബ്ദുറഹനിമപോന രണത്തപോണനി

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) സട്ടംസപോനത്തക എത്ര അട്ടംഗശ്രീകൃത ബ്ലഡക ബപോങ്കുകേളുലണന്നക വനിശദമപോക്കുകമപോ ; 

(ബനി) ബ്ലഡക ബപോങ്കുകേള് രകട്ടം സസ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനിനക മുമപോയനി എലന്തെപോലക ലടസ്റ്റുകേളപോണക
നടത്തുന്നലതന്നക വദ്യകമപോക്കുകമപോ ; 

(സനി) ബ്ലഡക  ബപോങ്കുകേളനില്  നനിന്നക  ഏലതലപോട്ടം  വനിഭപോഗത്തനില്ലപടന്നവര്കപോണക
സസൗജനദ്യമപോയനി രകട്ടം നല്കുന്നലതന്നക അറനിയനിക്കുകമപോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ദന്തെകരപോഗങ്ങള് വര്ദ്ധനവക

8095 ശശ്രീ.   എട്ടം. ഹട്ടംസ

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) ദന്തെകരപോഗങ്ങള് ക്രമപോതശ്രീതമപോയനി വര്ദ്ധനിച്ചു വരുന്ന കേപോരദ്യട്ടം ശദ്ധയനിലകണപോ; 
ഉലണങനില് അതനിലന്റെ  കേപോരണട്ടം എന്തെപോണക എന്നക പഠനട്ടം നടത്തനിയനിട്ടുകണപോ; 
ഉലണങനില് വദ്യകമപോകപോകമപോ;

(ബനി) തൃപനികേരമപോയ  ദന്തെ  സുരക്ഷേ  കരപോഗനികേള്കക  ഉറപപോക്കുന്നതനിനപോയനി
ആശുപത്രനികേളനില്   നൂതനവട്ടം  അതദ്യപോധുനനികേവമപോയ  ഉപകേരണങ്ങള്
സജശ്രീകേരനിയ്ക്കുന്നതനിനപോയനി  1.7.2011 മുതല്  31.3.2014  വലര  എത്ര  തകേ
ലചലെവഴെനിച്ചു; എലന്തെലപോട്ടം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനി എന്നക വദ്യകമപോക്കുകമപോ;

(സനി) സട്ടംസപോനലത്ത  എലപോ  പനി.എചക.സനി.കേളനിലട്ടം  സനി.എചക.സനി.കേളനിലട്ടം  ദന്തെ
കഡപോക്ടര്മപോരുലട കസവനട്ടം ലെഭദ്യമപോക്കുന്നതനിനപോയള്ള നടപടനികേള് സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമപോ;
വനിശദപോട്ടംശട്ടം ലെഭദ്യമപോക്കുകമപോ? 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

രപോഷശ്രീയ സസ്വപോസദ്യ ബശ്രീമപോകയപോജന

8096 ശശ്രീ. ഇ.പനി. ജയരപോജന

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) രപോഷശ്രീയ  സസ്വപോസദ്യ  ബശ്രീമപോ  കയപോജനയനിന  (ആര്.എസക.ബനി.വവ)  കേശ്രീഴെനില്
ആശുപത്രനികേള്കക ലെഭനിയ്ക്കുന്ന ഇനഷസ്വറനസക  തകേ ഏലതലപോട്ടം ആവശദ്യങ്ങള്കക
വനിനനികയപോഗനികപോലമന്നത  സട്ടംബനനിചക  ഉത്തരവനിറകനിയനിട്ടുകണപോ;  ഉത്തരവക
ലെഭദ്യമപോക്കുകമപോ;

(ബനി) സട്ടംസപോനലത്ത  ഏലതലപോട്ടം  അശുപത്രനികേളനില്  ആര്.എസക.ബനി.വവ.  ഫണക
വനിനനികയപോഗത്തനില്  ക്രമകകടക  നടന്നതപോയനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുലണനട്ടം
ക്രമകകടകേള്ലകതനിലര സസ്വശ്രീകേരനിച നടപടനികേലളലന്തെനട്ടം വദ്യകമപോക്കുകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആശുപത്രനികേളനിലലെ സപോനകഡര്ലലഡകസഷന മപോനദണ്ഡങ്ങള് 

8097 ശശ്രീ. ലകേ. എന.എ. ഖപോദര്

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) എലപോ  സര്കപോര്  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളുട്ടം  ജനിലപോ  ആശുപത്രനികേളുട്ടം  തപോലൂകക
ആശുപത്രനികേളുട്ടം  ലമഡനികല്  കകേപോകളജുകേളുട്ടം  സപോനകഡര്ലലഡകസഷന
മപോനദണ്ഡങ്ങള് പപോലെനിക്കുനകണപോ  ; ഇലപോലയങനില് ആയതനിനക നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനി
ക്കുകമപോ ;

(ബനി) എലപോ  തപോലൂകക,  ജനിലപോ  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലട്ടം  കടപോമപോലകേയര്  കസവനട്ടം
ലെഭദ്യമപോകണപോ  ; ഇലലങനില് ആയതക സപോപനികപോന നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമപോ ;

(സനി) സട്ടംസപോനലത്ത  എലപോ  തപോലൂകക  ആശുപത്രനികേളനിലട്ടം  അതദ്യപോഹനിത  വനിഭപോഗട്ടം
പൂര്ണ്ണ സജമപോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണപോ  ;  ഇലപോലയങനില് ആയതനിനക നടപടനി
സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമപോ ;

(ഡനി) എലപോ  തപോലൂകക,  ജനിലപോ  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലട്ടം  ലെകബപോറടറനി,  ഫപോര്മസനി,
ബ്ലഡക ബപോങക,  എകകകറ,  ഇ.സനി.ജനി മുതലെപോയ കസവനങ്ങള് എലപോ ദനിവസവട്ടം 24
മണനിക്കൂറുട്ടം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന രശ്രീതനിയനില് സജമപോകപോന നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമപോ
?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സര്കപോര് ആശുപത്രനികേളനിലണപോയ സട്ടംഘര്ഷലത്ത തടര്ന്നക  മരണലപട കരപോഗനികേളുലട
എണ്ണട്ടം

8098 ശശ്രീ. കകേപോടനികയരനി ബപോലെകൃഷ്ണന

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) ഈ  സര്കപോര്  അധനികേപോരത്തനില്  വന്നക  നപോളനിതവലര  സര്കപോര്
ആശുപത്രനികേളനിലണപോയ   സട്ടംഘര്ഷലത്തത്തുടര്നട്ടം   അക്രമത്തനിന
വനികധയമപോയട്ടം എത്ര കരപോഗനികേള് മരണ ലപടനിട്ടുലണന്നക ലവളനിലപടത്തുകമപോ ;

(ബനി) സര്കപോര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇത്തരട്ടം  സട്ടംഭവങ്ങള്
ഉണപോകുന്നലതന്തുലകേപോണപോണന്നക പരനികശപോധനിചനിട്ടുകണപോ;

(സനി) ഉലണങനില് വനിശദപോട്ടംശട്ടം ലവളനിലപടത്തപോകമപോ ;

(ഡനി) ആശുപത്രനികേളനില് ലകേപോലലപടവരുലട കുടട്ടംബങ്ങള്കക ധനസഹപോയട്ടം നല്കേപോന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണപോ ; വനിശദമപോകപോകമപോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

എകക  -  കറ സസൗകേരദ്യമനിലപോത്ത തപോലൂകപോശുപത്രനികേള്
8099  ശശ്രീ. വനി.എട്ടം. ഉമ്മര് മപോസര്

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) സട്ടംസപോനത്തക എകക-കറ സസൗകേരദ്യട്ടം ഇലപോത്ത എത്ര തപോലൂകക ആശുപത്രനികേളപോണക
ഉള്ളതക; വദ്യകമപോകപോകമപോ;

(ബനി) തപോമരകശ്ശേരനി തപോലൂകക ആശുപത്രനിയനില് എകക-കറ യൂണനിറ്റുലണങനിലട്ടം ലടകശ്രീഷദ്യന
തസനികേ ഇലപോത്തതക ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണപോ; തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനക നടപടനി
സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമപോ;

(സനി) നരനിക്കുനനി,  ലകേപോടവള്ളനി  കേമ്മമ്മ്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തക  ലസന്റെറുകേളനില്  എകക-കറ
സസൗകേരദ്യട്ടം ഒരുക്കുന്നതനിനക നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ബപോലകശ്ശേരനി തപോലൂകക ആശുപത്രനിയനില് കേപോരുണദ്യ ഫപോര്മസനി

8100 ശശ്രീ. പുരുഷന കേടലണനി

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) ബപോലകശ്ശേരനി  തപോലൂകക  ആശുപത്രനിയനില്  കകേരള  ലമഡനികല്  സര്വശ്രീസസക
കകേപോര്പകറഷലന്റെ ഫപോവഞ്ചൈസനിയപോയനി കേപോരുണദ്യ ഫപോര്മസനി ആരട്ടംഭനിക്കുന്നതനിനക
ആശുപത്രനി അധനികേപോരനികേളുമപോയനി ചര്ച നടത്തനിയനിരുകന്നപോ;

(ബനി) ഇതപ്രകേപോരട്ടം  കേപോരുണദ്യ  ഫപോര്മസനി  ആരട്ടംഭനിക്കുന്നതനിനക  നനിര്ദ്ദേനിഷ
സസൗകേരദ്യങ്ങകളപോടകൂടനിയ ഫപോര്മസനി ഏര്ലപടത്തപോന നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകന്നപോ;

(സനി) ആശുപത്രനി  മപോകനജ് ലമന്റെക  കേമ്മനിറനികക  ഈയനിനത്തനില്  എത്ര  തകേ  ലചലെവക
വന്നനിട്ടുലണന്നക അറനിയനികപോകമപോ;

(ഡനി) ഇതനിനകവണനി  ലതരലഞ്ഞെടകലപട  ഫപോര്മസനിസ്റ്റുകേള്കക  പരനിശശ്രീലെനട്ടം
നല്കേനിയനിരുകന്നപോ;

(ഇ) ഫപോര്മസനി എകപപോള് തടങ്ങപോന കേഴെനിയലമന്നക അറനിയനികപോകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേരുനപോഗപള്ളനിയനില് കേപോരുണദ്യ ഫപോര്മസനിയലട പ്രവര്ത്തനട്ടം ആര ട്ടംഭനികപോന നടപടനി 

8101 ശശ്രീ. സനി. ദനിവപോകേരന

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) കേരുനപോഗപള്ളനി  തപോലൂകക  ആശുപത്രനിയനില്  പണനി  പൂര്ത്തശ്രീകേരനിച  കേപോരുണദ്യ
ഫപോര്മസനിയലട  പ്രവര്ത്തന ട്ടം  ആരട്ടംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള  തടസങ്ങള്
എലന്തെലപോമപോലണന്നക വദ്യകമപോക്കുകമപോ;

(ബനി) കേപോരുണദ്യ  ഫപോര്മസനിയലട  പ്രവര്ത്തന ട്ടം  എന്നക  ആരട്ടംഭനികപോന  കേഴെനിയലമന്നക
അറനിയനികപോകമപോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആകരപോഗദ്യവകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖദ്യത്തനില് ചടയമട്ടംഗലെട്ടം നനികയപോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ 
വനികേസന പദ്ധതനികേള്

8102 ശശ്രീ. മുലകര രതപോകേരന

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യത്തനിനക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

ഈ  സര്കപോര്  അധനികേപോരത്തനില്  വന്നതനിനകശഷട്ടം  ആകരപോഗദ്യ  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖദ്യത്തനില് ചടയമട്ടംഗലെട്ടം നനികയപോജകേമണ്ഡലെത്തനില് നടപപോകനിയ വനികേസന
പദ്ധതനികേളുലട വനിശദപോട്ടംശട്ടം ലവളനിലപടത്തപോകമപോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തറവൂര് തപോലൂകക ആശുപത്രനിയലട പുതനിയ ഐ  .  പനി  .   കബ്ലപോകക

8103 ശശ്രീ.എ. എട്ടം.ആരനിഫക

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) അരൂര്  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  തറവൂര്  തപോലൂകക  ആശുപത്രനിയലട  പുതനിയ  ഐ.പനി
കബ്ലപോകനിനക  എത്ര  രൂപയലട  ഭരണപോനമതനിയപോണക  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതക;  ഈ
പ്രവൃത്തനി എകന്നയക പൂര്ത്തനിയപോകുട്ടം ;

(ബനി) തറവൂര്  തപോലൂകക  ആശുപത്രനിയലട  നവശ്രീകേരണത്തനിനപോയനി  എന.ആര്.എചക.എട്ടം
ഫണക അനവദനിചനിട്ടുകണപോ;  ഉലണങനില് എത്ര രൂപ അനവദനിച്ചു  ;  ആയതനിലന്റെ
വനിശദപോട്ടംശങ്ങള് വദ്യകമപോകപോകമപോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഞപോറകല് സര്കപോര് ആശുപത്രനിയലട അടനിസപോന സസൗകേരദ്യ വനികേസന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതനി

8104 ശശ്രീ. എസക. ശര്മ്മ

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) ജനിഡ  ഫണക  ഉപകയപോഗനിചക  5  കകേപോടനി  രൂപയക  ഞപോറകല്  സര്കപോര്
ആശുപത്രനിയലട  അടനിസപോന  സസൗകേരദ്യ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
പദ്ധതനി  സര്കപോരനിനക  മുന്നനില്  എത്തനിയനിടക  എത്ര  നപോളപോയനി  എന്നക
വദ്യകമപോകപോകമപോ;

(ബനി) ചനികേനിതപോയൂണനിറ്റുകേള്, ലെപോബക, എകകകറ, ഇ.സനി.ജനി എന്നനിവ കപപോലള്ള വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരട്ടംഭനിക്കുന്നതനിനക  തശ്രീരുമപോനട്ടം  വവകുന്നതനിനള്ള  കേപോരണട്ടം
വദ്യകമപോകപോകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മലപള്ളനി തപോലൂകക ആശുപത്രനിയനിലലെ ചനികേനിതപോ സസൗകേരദ്യങ്ങളുലട അപരദ്യപോപത
പരനിഹരനികപോന നടപടനി

8105 ശശ്രീ. മപോതത്യു റനി. കതപോമസക

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) മലപള്ളനി  തപോലൂകക  ആശുപത്രനിയനില്  ദനിവകസന  എത്തനികചരുന്ന  കരപോഗനികേളുലട
അനപപോതത്തനിനനസരനിചക  കഡപോക്ടര്മപോലരയട്ടം  മറ്റുജശ്രീവനകപോലരയട്ടം
നനിയമനിക്കുവപോന നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമപോ;

(ബനി) പുതതപോയനി  നനിര്മ്മനിച  ഓപകറഷന  തനികയററനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനട്ടം  എന്നകത്തകക
തടങ്ങുവപോന സപോധനിക്കുലമന്നക വനിശദമപോകപോകമപോ;

(സനി) ഓപകറഷന തനികയററനികലെകക ആവശദ്യമപോയ സപോമഗനികേള് എന്നക ലെഭദ്യമപോക്കുലമന്നക
വനിശദമപോകപോകമപോ;

(ഡനി) ദന്തെകഡപോക്ടലറ  നനിയമനിചനിട്ടുട്ടം  ലഡന്റെല്  ലകേയര്  അടകമുള്ള  സസൗകേരദ്യങ്ങള്
ഇലപോത്ത  സപോഹചരദ്യത്തനില്  കൃതദ്യമപോയ  പരനികശപോധന  നടക്കുന്നനില  എനള്ള
പരപോതനി  പരനിഹരനിക്കുവപോന  എലന്തെപോലക  നടപടനികേള്  സസ്വശ്രീകേരനിക്കുലമന്നക
വദ്യകമപോകപോകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മുനമട്ടം സര്കപോര് ആശുപത്രനിയലട ഭപോഗമപോയള്ള കേസ്വപോര്കടഴ്സുകേള്

8106 ശശ്രീ.എസക. ശര്മ്മ

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
 ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) മുനമട്ടം  സര്കപോര്  ആശുപത്രനിയലട  ഭപോഗമപോയനി,  കഡപോക്ടര്മപോര്കക  കവണനി
നനിര്മ്മനിച  കേസ്വപോര്കടഴ്സുകേള്  ഏതക  ഫണക  ഉപകയപോഗലപടത്തനിയപോലണനട്ടം  എത്ര
തകേയപോണക  നനിര്മ്മപോണലചലെലവനട്ടം  ഏതക  വര്ഷത്തനിലെപോണക  നനിര്മ്മപോണട്ടം
പൂര്ത്തനിയപോകനിയലതനട്ടം വദ്യകമപോകപോകമപോ;

(ബനി) ഈ  കേസ്വപോര്കടഴ്സുകേള്  പൂര്ണ്ണമപോയട്ടം  തപോമസകയപോഗദ്യമപോകണപോ;  ഇലലങനില്
കപപോരപോയ്മകേള് വനിശദശ്രീകേരനികപോകമപോ; 

(സനി) ഈ  ലകേടനിടങ്ങള്  ഇകപപോള്  ആകരപോഗദ്യവകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലെപോകണപോ;
അലലങനില് വനിശദശ്രീകേരനികപോകമപോ; 

(ഡനി) ഈ  ലകേടനിടങ്ങളനില്  വവദത്യുതനി,  കുടനിലവള്ളട്ടം,  എന്നനിവ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനി  സസ്വശ്രീകേരനിക്കുവപോന  ഉത്തരവപോദനിത്തലപട  ഉകദദ്യപോഗസന  ആലരനട്ടം
ഇതവലര ഇകപോരദ്യത്തനില് സസ്വശ്രീകേരനിച നടപടനിലയലന്തെനട്ടം വദ്യകമപോകപോകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തപോനൂര് കേമ്മമ്മ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തക ലസന്റെര്
8107 ശശ്രീ. അബ് ദുറഹനിമപോന രണത്തപോണനി

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) തപോനൂര് കേമ്മമ്മ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തക ലസന്റെര്,  ജനസപോന്ദ്രത കൂടനിയ തശ്രീരപ്രകദശലത്ത
മതദ്യലത്തപോഴെനിലെപോളനികേളുലട  ഏകേ  ആതരപോലെയമപോലണന്ന  കേപോരദ്യട്ടം
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണപോ;

(ബനി) ഒരു  സനി.എചക.സനി.കക  നനിലെവനിലള്ള  കഡപോക്ടര്മപോരുലടയട്ടം  അനബന
ജശ്രീവനകപോരുലടയട്ടം സപോഫക പപോകറണ് വദ്യകമപോക്കുകമപോ;

(സനി) തപോനൂര് സനി.എചക.സനി. യനിലലെ നനിലെവനിലള്ള സപോഫക പപോകറണ് വദ്യകമപോകപോകമപോ;

(ഡനി) പപോവലപട ജനവനിഭപോഗങ്ങള് ഏറവട്ടം കൂടതല് ആശയനിക്കുന്ന വഗനകകപോളജനി,
പശ്രീഡനിയപോടനികക  എന്നനിവയക  ലസ്പെഷദ്യപോലെനിറനി  കഡപോക്ടര്മപോരുലട  തസനികേ
സൃഷനിക്കുലമന്ന ഉറപക പപോലെനികലപടനിടനിലലന്ന കേപോരദ്യട്ടം ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണപോ;

(ഇ) സനി.എചക.സനി.കനസൃതമപോയ  കഡപോക്ടര്മപോരുലടയട്ടം  ജശ്രീവനകപോരുലടയട്ടം  സപോഫക
പപോകറണ്  തപോനൂര്  സനി.എചക.സനി.കക  അനവദനിചക  നല്കുവപോന
നടപടനിയണപോകുകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേണ്ണൂര് പനി  .  എചക  .  സനി  .  യനില് കരപോഗനികേള്കക കേനിടത്തനി ചനികേനിത
8108 ശശ്രീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരപോമന (തൃകരനിപ്പൂര്)

തപോലഴെ കേപോണുന്ന കചപോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരപോഗദ്യവട്ടം കുടട്ടംബകക്ഷേമവട്ടം കദവസസ്വവട്ടം വകുപ്പുമനനി

സദയട്ടം മറുപടനി നല്കുകമപോ:

(എ) എനകഡപോസള്ഫപോന  ബപോധനിത  പ്രകദശമപോയ  കേയ്യൂര്-ചശ്രീകമനനി  പഞ്ചൈപോയത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേയ്യൂര് പനി.എചക.സനി.  യനില്  കരപോഗനികേള്കക കേനിടത്തനി ചനികേനിത
നല്കുന്നതനിനക വല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം നനിലെവനിലകണപോ;

(ബനി) ഉലണങനില്  ഇവനിലട  എകപപോള്  ഐ.പനി.  സട്ടംവനിധപോനട്ടം  ആരട്ടംഭനികപോന
കേഴെനിയലമന്നക വദ്യകമപോകപോകമപോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തനിരുവള്ളൂര് സനി  .  എചക  .  സനി
8109 ശശ്രീമതനി ലകേ. ലകേ. ലെതനികേ

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) കകേതാഴെനികകതാടക  തനിരുവള്ളൂര്  സനി.എചക.സനി.യനില്  കഡതാക്ടര്മതാരുലട  ഉള്ലള്പ്പെലട
ഏലതതാലക തസനികേകേളതാണക ഉള്ളതക എനവും ഓകരതാ തസനികേയനിലലെയവും ഒഴെനിവകേള്
ഏത്രയലണ്ടെനവും വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  സനി.എചക.സനി.  യനിലലെ  ജശ്രീവനകതാലര  വര്കനിവുംഗക  അകറേ ഞകലമനക
വദ്യവസ്ഥയനില്  മകറ്റേലതങനിലവും  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിയമനിചനിട്ടുകണ്ടെതാ  എന്നക
വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  സനി.എചക.സനി.  യനിലലെ   ഏലതങനിലവും  തസനികേ  ഒഴെനിവതാകനിയനിട്ടുകണ്ടെതാ;
ഉലണ്ടെങനില് കേതാരണവും വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തലെകശ്ശേരനി മണ്ഡലെതനിലലെ ജനറേല് ആശുപത്രനിയനിലവും പനി  .  എചക  .  സനി  .  കേളനിലവും 
കഡതാക്ടര്മതാരുലടയവും പതാരതാലമഡനികല് സതാഫനിലനയവും തസനികേ

8110 ശശ്രീ. കകേതാടനികയരനി ബതാലെകൃഷ്ണന

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) തലെകശ്ശേരനി  മണ്ഡലെതനിലലെ  ജനറേല്  ആശുപത്രനിയനിലവും  പനി.എചക.സനി.കേളനിലവും
നനിലെവനില്  കഡതാക്ടര്മതാരുലടയവും  പതാരതാലമഡനികല്  സതാഫനിലനയവും  എത്ര
തസനികേകേളുലണ്ടെന്നക ലവളനിലള്പ്പെടതതാകമതാ ;

(ബനി) ഇതനില്  ഓകരതാ  ആശുപത്രനികേളനിലവും  എത്ര  കഡതാക്ടര്മതാരുവും  പതാരതാലമഡനികല്
സതാഫവും നനിലെവനില് കസവനമനുഷനിക്കുനലണ്ടെന്നക ലവളനിലള്പ്പെടതതാകമതാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലഹെല്തക ഇനലന്സ്പെക്ടര് തസനികേയനിലതാത പ്രതാഥമനികേതാകരതാഗദ്യ കകേന്ദ്രങ്ങള്
8111 ശശ്രീ. സനി. ദനിവതാകേരന

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും  വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) കകേരളതനിലലെ  ഏലതലതാവും  പനി.എചക.സനി  ലഹെല്തകകേളനിലെതാണക  ഇനലന്സ്പെക്ടര്
തസനികേ  നനിലെവനില്  ഇലതാതതക;  ഇവനിടങ്ങളനില്  തസനികേ  സൃഷനികതാനുള്ള
തടസലമനതാലണന്നക വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ;

(ബനി) പുതനിയതതായനി  ആരവുംഭനിച  സനി.എചക.സനി  കേളനില്  ലഹെല്തക  സൂള്പ്പെര്രവസര്
തസനികേകേള്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനക  എനക  നടപടനികേളതാണക  സസ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നക
വനിശദമതാക്കുകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

അങമതാലെനി തതാലൂകക ആശുപത്രനിയനിലവും കേതാലെടനി സതാമൂഹെനികേതാകരതാഗദ്യ 
കകേന്ദ്രതനിലവും അനുവദനികലള്പ്പെട്ട സതാഫക പതാകറ്റേണ

8112 ശശ്രീ. കജതാസക ലതറ്റേയനില്

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) അങമതാലെനി തതാലൂകക ആശുപത്രനിയനിലവും കേതാലെടനി സതാമൂഹെനികേതാകരതാഗദ്യ കകേന്ദ്രതനിലവും
അനുവദനികലള്പ്പെട്ട സതാഫക പതാകറ്റേണ വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ;

(ബനി) നനിലെവനില്  ഈ  ആശുപത്രനികേളനില്  ഉള്ള  സതാഫകേളുലട  വനിശദതാവുംശങ്ങള്
ലെഭദ്യമതാകതാകമതാ;

(സനി) കഡതാക്ടര്മതാരുലടയവും  സതാഫകേളുലടയവും  കുറേവമൂലെവും  കരതാഗനികേള്  അനുഭവനിക്കുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള് ശദയനില്ലള്പ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടെതാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതക പരനിഹെരനിക്കുന്നതനിനക സസ്വശ്രീകേരനിക്കുവതാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള്
എലനലതാലമന്നക വനിശദമതാകതാകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

അസനിസനക സര്ജനമതാരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണകക

8113 ശശ്രീ. കകേതാലെനിയകകതാടക എന. കൃഷ്ണനനതായര്

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) ആകരതാഗദ്യവകുള്പ്പെനിനക  കേശ്രീഴെനില്   അസനിസനക  സര്ജനമതാരുലട  എത്ര  ഒഴെനിവകേള്
നനിലെവനിലലണ്ടെന്നക ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണകക വനിശദമതാക്കുകമതാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലെക്കുള്ള  നനിയമനതനിനതായനി  ഏലതലതാവും  ജനിലകേളനില്
പനി.എസക.സനി ലെനിസക നനിലെവനിലലണ്ടെന്നക അറേനിയനിക്കുകമതാ ;

(സനി) ഈ  ലെനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനവും  ഇതുവലര  എത്ര  നനിയമനങ്ങള്  നടതനിയനിട്ടുലണ്ടെന്നക
വനിശദമതാകതാകമതാ ; 

(ഡനി) അസനിസനക  സര്ജന  തസനികേയനികലെകക  2014  വര്ഷവും   അവസതാനനിക്കുകമതാള്
എത്ര ഒഴെനിവകേള് ഉണ്ടെതാകുലമന്നതാണക കേണകതാക്കുന്നലതന്നക വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലഡനല് സര്ജനനതാരുലട നനിയമനവും
8114 ശശ്രീ. റ്റേനി.വനി. രതാകജഷക

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) സവുംസ്ഥതാനതക  എത്ര  തതാലൂകക  ആശുപത്രനികേളുവും  കേമമ്മ്യൂണനിറ്റേനി  ലഹെല്തക
ലസനറുകേളുവും നനിലെവനിലണ്ടെക;

(ബനി) സവുംസ്ഥതാനതക ലഡനല് സര്ജനതാരുലട എത്ര തസനികേളതാണക നനിലെവനിലള്ളതക; 

(സശ്രീ) എലതാ  തതാലൂകക  ആശുപത്രനികേളനിലവും  ലഡനല്  സര്ജനതാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനക
നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമതാ;

(ഡനി) നനിലെവനിലള്ള  പനി.എസക.സനി.  ലെനിസനില്  നനിനവും  എത്ര  ലഡനല്  സര്ജനതാലര
നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടെക;നനിലെവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേളനില്  നനിയമനവും  നടത്തുന്നതനിനക  നടപടനി
സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലവള്പ്പെനിന  മണ്ഡലെതനിലലെ സര്കതാര് കഡതാക്ടര്മതാരുലട തസനികേകേള്

8115 ശശ്രീ.   എസക. ശര്മ

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ ) ലലവള്പ്പെനിന  മണ്ഡലെതനിലലെ  സര്കതാര്  കഡതാക്ടര്മതാരുലട  തസനികേകേള്  എത്ര
വശ്രീതലമനവും നനിലെവനില് എത്ര വശ്രീതവും ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനലവനവും പനി.എചക.സനി.,
സനി.എചക.സനി, സര്കതാര് ആശുപത്രനികേള് തനിരനിചക വനിശദമതാകതാകമതാ;

(ബനി) കഡതാക്ടര്മതാലര  സ്ഥലെവും  മതാറ്റേനിയതക  മൂലെവും  കേനിടതനി  ചനികേനിത്സയള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങള്
പ്രവര്തനരഹെനിതമതായ  കേതാരദ്യ വും  ശദയനില്ലള്പ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടെതാ;  എങനില്
വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ;

(സനി) കേനിടതനി  ചനികേനിത്സയള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലെ  കഡതാക്ടര്മതാര്  സ്ഥലെവും  മതാറ്റേവും  വതാങ്ങനി
കപതാകുകമതാള് പകേരവും സവുംവനിധതാനവും ഏര്ലള്പ്പെടത്തുന്നതനിനുവും പുതനിയ ആള് ചുമതലെ
ഏലറ്റേടക്കുന്നതുവലര  നനിലെവനിലള്ളയതാലള  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുള്ള
ഉതരവതാദനിതസ്വവും ആര്കതാലണനവും വനിശദമതാക്കുകമതാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തനിരുവല തതാലൂകക ആശുപത്രനിയനില് വനിവനിധ കഡതാക്ടര്മതാരുലട ഒഴെനിവകേള്
8116 ശശ്രീ. മതാതത്യു റ്റേനി. കതതാമസക

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) തനിരുവല  തതാലൂകക  ആശുപത്രനിയനില്  സര്ജന,  ഓര്കതതാപശ്രീഡനികക,
പശ്രീഡനിയതാടനികേക എന്നശ്രീ വനിഭതാഗങ്ങളനില് കഡതാക്ടര്മതാലര നനിയമനിചനിട്ടനില എനള്ളതക
ശദയനില്ലള്പ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടെതാ;

(ബനി) നനിരവധനി  ആളുകേള്  ചനികേനിത്സകതായനി  എതനികചരുന്ന  ആശുപത്രനിയനില്
കരതാഗനികേളുലട  എണ്ണതനിനക  ആനുപതാതനികേമതായനി  കഡതാക്ടര്മതാലര  നനിയമനിക്കുവതാന
നടപടനി സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേതാസര്കഗതാഡക ജനിലയനിലലെ വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനിലലെ കഡതാക്ടര്മതാരുലട ഒഴെനിവകേള്
8117 ശശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) കേതാസര്കകേതാടക  ജനിലയനിലലെ  വനിവനിധ  സര്കതാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  എത്ര
കഡതാക്ടര്മതാരുലട ഒഴെനിവകേളതാണുള്ളലതന്നക വദ്യക്തമതാകതാകമതാ;

(ബനി) ഈ ഒഴെനിവകേള് നനികേത്തുന്നതനിനതാവശദ്യമതായ നടപടനികേള് സസ്വശ്രീകേരനിക്കുകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേതാഴെനികകതാടക ലമഡനികല് കകേതാകളജനിലലെ ജശ്രീവനകതാരുലട ഒഴെനിവകേള്

8118 ശശ്രീ. ലകേ. കുഞ്ഞമതക മതാസര്

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യതനിനക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

കകേതാഴെനികകതാടക ലമഡനികല് കകേതാകളജക ആശുപത്രനിയനില് നനിലെവനില് കഡതാക്ടര്മതാര്,
നഴ്സുമതാര്,  മറ്റേക  പതാരതാലമഡനികല്  ജശ്രീവനകതാര്  എന്നനിവരുലട  എത്ര  ഒഴെനിവകേള്
വശ്രീതമുലണ്ടെന്നക വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

എറേണതാകുളവും ജനിലയനില് സതാഫക കനഴക കഗ്രേഡക   '2'   മതാരുലട പനി  .  എസക  .  സനി  .   റേതാങക ലെനിസക
8119 ശശ്രീ. സതാജു കപതാള്

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) എറേണതാകുളവും ജനിലയനില് സതാഫക കനഴക  കഗ്രേഡക  '2'  മതാരുലട പനി.എസക.സനി.  റേതാങക
ലെനിസക എന്നതാണക നനിലെവനില് വന്നതക; വനിശദമതാക്കുകമതാ;

(ബനി) എറേണതാകുളവും  ജനിലയനില്  സതാഫക  കനഴക  കഗ്രേഡക  '2'  മതാരുലട   സൂള്പ്പെര്  നമ്മ്യൂമറേറേനി
തസനികേകേള് സൃഷനികലള്പ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടെതാ;  എങനില് എനമുതലെതാണക;  അതുവഴെനി  എത്ര
ഒഴെനിവകേള് കേണകതാകലള്പ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടെക;

(സനി) നനിലെവനിലള്ള റേതാങക ലെനിസനില് നനിന്നക എത്ര നനിയമനവും നടലന്നനവും എത്ര ഒഴെനിവകേള്
റേനികള്പ്പെതാര്ട്ടക ലചയനിട്ടുലണ്ടെനവും ലവളനിലള്പ്പെടത്തുകമതാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലപതാന്നതാനനി തതാലൂകക ലഹെഡക കേസ്വതാര്കട്ടഴക ആശുപത്രനിയനില് സശ്രീനനിയര് കേണസള്ട്ടനക തസനികേ

8120 ശശ്രീ. പനി. ശശ്രീരതാമകൃഷ്ണന

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) ലപതാന്നതാനനി  തതാലൂകക  ലഹെഡക  കേസ്വതാര്കട്ടഴക  ആശുപത്രനിയനില്  സശ്രീനനിയര്
കേണസള്ട്ടനക (ഫനിസനിഷദ്യന) തസനികേ എത്രകേതാലെമതായനി ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന എന്നക
അറേനിയനികതാകമതാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനില് കജതാലെനി  ലചയനിരുന്ന കഡതാക്ടര് ഏതക  തരതനിലള്ള ലെശ്രീവക
ആണക എടതനിട്ടുള്ളതക;

(സനി) ഇവര് ഇകള്പ്പെതാഴവും സര്വശ്രീസനില് തുടരുനകണ്ടെതാ;  ഇലലങനില് സര്വശ്രീസനില്നനിനവും
നശ്രീകവും ലചയനിട്ടുകണ്ടെതാ;  ഉലണ്ടെങനില് തശ്രീയതനി വദ്യക്തമതാകതാകമതാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനികലെയക പുതനിയ ആലള നനിയമനിക്കുന്നതനിനക നനിയമതടസ്സമുകണ്ടെതാ;

(ഇ) ഇലതാലയങനില് അടനിയനരമതായനി ആലള നനിയമനികതാകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആകരതാഗദ്യവകുള്പ്പെക ഡയറേക്ടറുലട ഓഫശ്രീസനില് നനിലെവനിലള്ള ഫയലകേളുവും ജശ്രീവനകതാരുവും

8121 ശശ്രീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരതാമന (തൃകരനിപ്പൂര്)

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) ആകരതാഗദ്യവകുള്പ്പെക  ഡയറേക്ടറുലട  ഓഫശ്രീസനില്  നനിലെവനില്  എത്ര  ഫയലകേള്
ഉലണ്ടെനവും ഈ ഫയലകേള് രകേകേതാരദ്യവും ലചയതാന എത്ര ജശ്രീവനകതാര് ഉലണ്ടെനവും
വദ്യക്തമതാകതാകമതാ ;

(ബനി) ലമഡനികല് റേശ്രീ-ഇകമഴകലമനക  ഉള്ലള്പ്പെലടയള്ള അകപക്ഷേകേളനില് ഡനി.എചക.എസക
ജശ്രീവനകതാരുലട  ക്ലയനിമുകേള്  തശ്രീര്ള്പ്പെതാക്കുന്നതനിനുവും  മറ്റേക  ഓഫശ്രീസുകേളനില്  നനിനവും
വരുന്ന  ലക്ലയനിമുകേളനില്  തശ്രീര്ള്പ്പെക  കേലനിക്കുന്നതനിനുവും  എത്ര  ദനിവസലത
കേതാലെതതാമസവും ഉണ്ടെതാകുനലണ്ടെന്നക വദ്യക്തമതാകതാകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പതാലെനികയറ്റേശ്രീവക  ലകേയര്  നഴ്സുമതാര്കക നല്കേനി വരുന്ന കവതനവും
8122 ശശ്രീ. എസക. ശര്മ

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
 ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) പതാലെനികയറ്റേശ്രീവക   ലകേയര്  നല്കുന്നതനിനതായനി  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന  നഴ്സുമതാര്കക
നല്കേനി വരുന്ന കവതനവും എത്രലയനവും ഏതക  ഫണ്ടെക ഉകയതാഗലള്പ്പെടതനിലയനവും
വദ്യക്തമതാകതാകമതാ;

(ബനി) വളലരകേതാലെമതായനി  കസവനവും  അനുഷനിച്ചുവരുന്ന  ഇവലര  പനിരനിച്ചുവനിടന്നതനിനക
തശ്രീരുമതാനനിചനിട്ടുകണ്ടെതാ; വദ്യക്തമതാക്കുകമതാ;

(സനി) എങനില്  എന്തു  ലകേതാലണ്ടെനവും  എത്ര  കപര്ലകതനിലര  ഇതരതനില്
നടപടനിലയടത്തുലവനവും വദ്യക്തമതാകതാകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സര്കതാര് സര്വശ്രീസനില് കജതാലെനി ലചയ്യുന്ന കഡതാക്ടര്മതാരുലട ലപനഷന പ്രതായവും 

8123 ശശ്രീ. ലകേ. കു  ഞ്ഞനിരതാമന (തൃകരനിപ്പൂര്)

തതാലഴെ കേതാണുന്ന കചതാദദ്യങ്ങള്കക
ആകരതാഗദ്യവവും കുടവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമതാ:

(എ) സവുംസ്ഥതാന  സര്കതാര്  സര്വശ്രീസനില്  കജതാലെനി  ലചയ്യുന്ന  കഡതാക്ടര്മതാരുലട
ലപനഷനപ്രതായവും ഉയര്തനിയനിട്ടുകണ്ടെതാ;

(ബനി) ലപനഷന പ്രതായവും ഉയര്തനിയ തസനികേ ഏലതതാലക എന്നക വദ്യക്തമതാകതാകമതാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലമഡനികല് കകേകോകളജുകേളനില് കകേനന്ദ്രീകൃത ലസ്റ്റെറനിലലെകസഷന് വനിഭകോഗഗ
8124 ശന്ദ്രീ. ലകേ. ശനിവദകോസന് നകോയര

 ''    സനി. പനി. മുഹമ്മദക
 ''    റനി. എന്. പ്രതകോപന്
 ''    കജകോസഫക വകോഴകന്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) ലമഡനികല് കകേകോകളജുകേളനില്  കകേനന്ദ്രീകൃത ലസ്റ്റെറനിലലെകസഷന് വനിഭകോഗതനിലന
പ്രവരതനങ്ങള്കക തുടകഗ കുറനിചനിട്ടുകണകോ; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ബനി) എലന്തെലകോഗ  ലെക്ഷേദ്യങ്ങളകോണക   ഇതക  വഴനി  ലകേവരനികകോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;
വനിശദകോഗശങ്ങള് എലന്തെലകോഗ;

(സനി) ഇതനിനകോയനി  എലന്തെലകോഗ  അടനിസകോന  സസൗകേരദ്യങ്ങളഗ  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങളമകോണക ഇവനിലട ഒരുകനിയനി ട്ടുള്ളതക; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ഡനി) ഇതനിലന  നടതനിപനിനകോയനി  എലന്തെലകോഗ  നടപടനികേള്  സസ്വന്ദ്രീകേരനിചനിട്ടുണക;
വനിശദകോഗശങ്ങള് എലന്തെലകോഗ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലമഡനികല് കകേകോകളജുകേളനില് ഇന്ലഫരടനിലെനിറനി കനിനനിക്കുകേള്
8125 ശന്ദ്രീ. കജകോസഫക വകോഴകന്

 ''   ഐ. സനി. ബകോലെകൃഷ്ണന്
 ''   ആര. ലസല്വരകോജക
 ''   ഷകോഫനി പറമനില്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) ലമഡനികല്കകേകോകളജുകേളനില്  ഇന്ഫരടനിലെനിറനി  കനിനനിക്കുകേള്  ആരഗഭനികകോന്
തന്ദ്രീരുമകോനനിചനിട്ടുകണകോ;

(ബനി) ഇതനിനകോയനി  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനികക  രൂപഗ  നല്കുന്ന  കേകോരദ്യഗ
പരനിഗണനയനിലുകണകോ; വനിശദകോഗശങ്ങള് എലന്തെലകോഗ;

(സനി) പദ്ധതനി  നടപകോക്കുന്നതനിനക  ആശുപതനികേളനില്  എലന്തെലകോഗ  അടനിസകോന
സസൗകേരദ്യങ്ങളകോണക സജന്ദ്രീകേരനികകോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ഡനി) ഇതനിനകോയനി  എലന്തെലകോഗ  നടപടനികേള്  സസ്വന്ദ്രീകേരനിചനിട്ടുണക;  വനിശദകോഗശങ്ങള്
എലന്തെലകോഗ;

(ഇ) പദ്ധതനി  നടപനിലെകോകകോന്  കവണനിയനിരുന്ന  തുകേ  എങ്ങലന  കേലണതകോനകോണക
തന്ദ്രീരുമകോനനിചനിട്ടുള്ളതക എന്നറനിയനിക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസ്വകോശയ ലമഡനികല് കകേകോകളജുകേളനിലലെ പ്രകവശനഗ

8126 ശന്ദ്രീ.  സനി. ലകേ. നകോണു
ശന്ദ്രീമതനി. ജമന്ദ്രീലെകോ പ്രകേകോശഗ
ശന്ദ്രീ. മകോതത്യൂ റനി. കതകോമസക
,,   കജകോസക  ലതറയനില്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:
)എ(  കകേരളതനിലലെ  സസ്വകോശയ  ലമഡനികല്  കകേകോകളജുകേളനിലലെ  ഈ  വരഷലത

അഡനിഷന് പൂരതനിയകോയനിട്ടുകണകോ;

(ബനി ) സരകകോരുമകോയനി  ധകോരണയനില്  എതകോലത  എത  സസ്വകോശയ  ലമഡനികല്
കകേകോകളജുകേളകോണക  സസ്വന്തെമകോയനി  പ്രകവശനഗ  നടതനിവരുന്നതക  എന്നക
വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ;

(സനി ) അപ്രകേകോരഗ  പ്രകവശനഗ  പൂരതന്ദ്രീകേരനിചകോല്  സഗസകോനതക  എത  ഗവണലമനക
ലമറനിറക സന്ദ്രീറ്റുകേളകോണക നഷ്ടലപടന്നതക?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

എ  .  ലഎ  .  എഗ  .  എസക  .   സകോപനിക്കുന്നതനിനക നടപടനി

8127 ശന്ദ്രീ. വനി. ഡനി. സതന്ദ്രീശന്
 ''   ലകേ.ശനിവദകോസന് നകോയര 
 ''   എഗ. എ. വകോഹന്ദ്രീദക
 ''   ലലഹബനി ഇസൗഡന്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ  കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ ) സഗസകോനലത ആകരകോഗദ്യ ര ഗഗതക എ.ലഎ.എഗ.എസക.  സകോപനിക്കുന്നതക വഴനി
എലന്തെലകോഗ ഗുണങ്ങളഗ  കനടങ്ങളമകോണക ലെഭനിക്കുന്നതക; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ബനി) ഇതക  സകോപനിക്കുന്നതനിനക  സഗസകോന  ഗവണലമനക  എലന്തെലകോഗ  കേകോരദ്യങ്ങളഗ
സസൗകേരദ്യങ്ങളമകോണക  ഒരുകകണതക; വനിശദകോഗശങ്ങള് എലന്തെലകോഗ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഉകപകയകോഗ കേകോലെകോവധനി കേഴനിഞ്ഞ മരുന്നുകേള് 
8128 ശന്ദ്രീ. ലകേ.എന്.എ.ഖകോദര

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ  കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ ) ലമഡനികല് കസ്റ്റെകോറുകേളനിലുഗ ഫകോരമസനികേളനിലുഗ കേകോലെകോവധനി കേഴനിഞ്ഞ മരുന്നുകേളലട
സകോന്നനിദ്ധദ്യഗ ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ; 

(ബനി) ഇതരഗ മരുന്നുകേലള ബകയകോലമഡനികല് കവയ്സ്റ്റെക ആയനി കേണകകോകനി ഉതരവ
പുറലപടവനിചനിട്ടുകണകോ; ഇലകോലയങനില് ആയതനിനക നടപടനി സസ്വന്ദ്രീകേരനിക്കുകമകോ;

(സനി) ഏലതങനിലുഗ  സരകകോര  ആശുപതനികേളനില്  കേകോലെകോവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുന്നുകേളലട
സകോന്നനിദ്ധദ്യഗ  കേലണതനിയതകോയനി  റനികപകോരടക  ലചയ്യലപടനിട്ടുകണകോ;  എങനില്  ഇതക
ഒഴനിവകോക്കുന്നതനിനക  എലകോ  സരകകോര  ഫകോരമസനികേളഗ  കസ്റ്റെകോറുകേളഗ
കേമത്യൂടരവത്കേരനിക്കുന്നതനിനക നടപടനി സസ്വന്ദ്രീകേരനിക്കുകമകോ;

(ഡനി) ഉപകയകോഗ  കേകോലെകോവധനി  കുറഞ്ഞ  മരുന്നുകേള്  സരകകോര  ആശുപതനികേള്കക
വനിതരണഗ  ലചയ്യലപടന്നതക  കേകോരണഗ  മരുന്നുകേള്  അതനികവഗഗ
കേകോലെഹരണലപടന്നതക ഒഴനിവകോകകോന് നടപടനി സസ്വന്ദ്രീകേരനിയ്ക്കുകമകോ;

(ഇ ) കേകോലെഹരണലപടന്ന  മരുന്നുകേള്  ഉടന്  തലന്ന  വനിതരണകകോര
തനിരനിലചടകണലമന്നക എലകോ ദരഘകോസുകേളനിലുഗ വദ്യവസ ലചയ്യുന്നതനിനക നടപടനി
സസ്വന്ദ്രീകേരനിയ്ക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേ കൃതനിമ മരുന്നുക്ഷേകോമഗ

8129 ശന്ദ്രീമതനി ലകേ.എസക. സലെന്ദ്രീഖ

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) അവശദ്യമരുന്നുകേള്കക സഗസകോനത്തു ക്ഷേകോമഗ കനരനിടന്നതക ശദ്ധയനില്ലപട്ടുകവകോ;
എങനില് പ്രസ്തുത കൃതനിമ മരുന്നുക്ഷേകോമഗ ഉണകോയതനിനു കേകോരണഗ എന്തെകോണക എന്നക
വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ;

(ബനി) പനനി  മരുന്നുകേളനില്  ഗകോകകകോ  കപകോലുള്ള  ചനിലെ  കേമനനികേളലട  മരുന്നുകേള്
സഗസകോനതക ലെഭദ്യമലകോതതക പരനികശകോധനിച്ചുകവകോ;

(സനി) ലസകേദ്യകോടനി മരുന്നുകേള് ഏറവഗ കൂടതല് ഉലകോദനിപനിക്കുന്ന  "സണഫകോരമ"  യുലട
മരുന്നക സഗസകോനതക ലെഭദ്യമല എന്നതു പരനികശകോധനിച്ചുകവകോ; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ഡനി) അമനിത  വനികൃതനികകോരകോയ  കുടനികേളലട  മരുന്നകോയ  "അകറകോരകമകോലകറനിന്"  എന്ന
മരുന്നക കേഴനിഞ്ഞ കുലറ മകോസങ്ങളകോയനി ലെഭനികകോതതക ശദ്ധയനില്ലപട്ടുകവകോ;

(ഇ) പ്രകമഹകരകോഗതനിനുള്ള  മരുന്നുകേളഗ,  കേകോരഡനികയകോളജനി,  കേകോന്സര,  നത്യൂകറകോ
മരുന്നുകേളഗ ഉള്ലപലട സഗസകോനതക കൃതനിമ മരുന്നുക്ഷേകോമഗ മരുന്നുകേമനനികേള്
വരുതനിയനിട്ടുള്ളതക മരുന്നുവനിലെ കൂടകോനകോലണന്ന കേകോരദ്യഗ ശദ്ധയനില്ലപട്ടുകവകോ;

(എഫക) എങനില് ഇതു തടയുവകോന്  എന്തു നടപടനികേള് നകോളനിതുവലര സസ്വന്ദ്രീകേരനിച്ചു എന്നുഗ
തുടരനടപടനികേള് എന്തെകോണക എന്നുഗ വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഗസകോന ലവയര ഹസൗസുകേളനില് കസ്റ്റെകോക്കുള്ള മരുന്നുകേള്

8130 ശന്ദ്രീ. സനി. ദനിവകോകേരന്
  ,,  പനി. തനികലെകോതമന്
  ,,  മുലകര രതകോകേരന്
  ,,  ലകേ. രകോജു

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) സഗസകോന ലവയര ഹസൗസുകേളനില് ആലകേ എഎ്രത കകേകോടനി  രൂപയുലട മരുന്നുകേള്
ഇകപകോള് കസ്റ്റെകോക്കുലണന്നക വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ;

(ബനി) ലവയര ഹസൗസുകേളനില് ലകേടനികനിടന്നക  മരുന്നുകേള് നശനിചനിട്ടുകണകോ;  ഉലണങനില്
എഎ്രത  കകേകോടനി  രൂപയുലട  മരുന്നുകേള്  ഇഎ്രപകേകോരഗ  നശനിചനിട്ടുലണന്നക
ലവളനിലപടത്തുകമകോ;
          

(സനി) എഎ്രത  രൂപയ്ക്കുള്ള  കേകോലെകോവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുന്നുകേള്  ഇകപകോള്
ലവയരഹസൗസുകേളനില് ഇരനിപ്പുലണന്നക  വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ;

(ഡനി) ആശുപതനികേളനില്  നനിന്നുഗ  നല്കുന്ന  ഇന്റന്ഡക  അനുസരനിചക  മരുന്നുകേള്
ലെഭനിക്കുന്നനിലലന്ന  ആകക്ഷേപഗ  ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;   ഉലണങനില്  കകേരള
ലമഡനികല് സരവന്ദ്രീസസക കകേകോരപകറഷലന്റ പ്രവരതനഗ ലമചലപടത്തുന്നതനിനക
എന്തു നടപടനികേള് സസ്വന്ദ്രീകേരനിച്ചുവരുന്നുലണന്നക വനിശദമകോക്കുകമകോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വദ്യകോജവഗ കേകോലെകോവധനി കേഴനിഞ്ഞതുമകോയ മരുന്നുകേളലട വനില്പന തടയുന്നതനിനുള്ള
പരനികശകോധന

8131 ശന്ദ്രീ. രകോജു എബ്രഹകോഗ

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) വദ്യകോജ മരുന്നുകേളഗ കേകോലെകോവധനി കേഴനിഞ്ഞ മരുന്നുകേളഗ ലമഡനികല് കസ്റ്റെകോറുകേള് വഴനി
വനിതരണഗ ലചയ്യുന്നതക ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ; 

(ബനി) ഈ സരകകോര അധനികേകോരതനില് വന്നകശഷഗ ഇതരതനില് വദ്യകോജമരുന്നുകേളഗ
കേകോലെകോവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുന്നുകേളഗ  വനിതരണഗ  ലചയ്തതനിനക  എത  ലമഡനികല്
കസ്റ്റെകോറുകേള്ലകതനിലര  നടപടനി  എടത്തുലവന്നക  ജനില  തനിരനിചക  വദ്യക്തമകോകകോകമകോ;
ഇവരലകതനിലര എലന്തെകോലക നടപടനികേളകോണക സസ്വന്ദ്രീകേരനിചതക;

(സനി) വദ്യകോജ  മരുന്നുകേള്  അനദ്യസഗസകോനത്തുനനിന്നുഗ  എത്തുന്നതക  തടയകോന്
എലന്തെകോലക നടപടനികേളകോണക സസ്വന്ദ്രീകേരനിചനിട്ടുള്ളതക;

(ഡനി) ലമഡനികല്  കസ്റ്റെകോറുകേളനില്  വദ്യകോജമരുന്നുഗ  കേകോലെകോവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുന്നുഗ
വനില്ക്കുന്നുകണകോലയന്നു  പരനികശകോധനികകോന്  എലന്തെകോലക  സഗവനിധകോനങ്ങളകോണക
ഏരലപടതനിയനിരനിക്കുന്നതക;

(ഇ) ഇതരഗ  മരുന്നുകേളലട  വനില്പന  തടയകോന്  ലമഡനികല്  കസ്റ്റെകോര  കകേനന്ദ്രീകേരനിചക
പരനികശകോധന നടതകോറുകണകോ; വനിശദമകോക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കസഫക  റ്റു  ഈറക പദ്ധതനി പ്രകേകോരമുളള പരനികശകോധന
8132 ശന്ദ്രീ. പനി. ലകേ. ബഷന്ദ്രീര

  ,,  എഗ. ഉമ്മര
  ,,  സനി. കമകോയനിന്കുടനി
  ,,  പനി. ബനി. അബ്ദുള് റസകോകേക

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) കേകോരഷനികേ സരവകേലെകോശകോലെയുഗ കൃഷനിവകുപ്പുഗ കചരന്നക കസഫക  റ്റു ഈറക പദ്ധതനി
പ്രകേകോരഗ  നടതനിയ  പരനികശകോധനയനില്  17  ഇനഗ  പചകറനികേളനില്
അപകേടകേരമകോയ  കതകോതനില്  വനിഷകോഗശഗ  ഉളളതകോയനി  കേലണതനിയ  വനിവരഗ
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;

(ബനി) എങനില് ഈ പ്രശ്നതനില് ആകരകോഗദ്യവകുപക എലന്തെകോലക നടപടനികേള് സസ്വന്ദ്രീകേരനിച്ചു
എന്നക വദ്യക്തമകോകകോകമകോ;

(സനി) ഇകകോരദ്യതനില്  ആകരകോഗദ്യ  വകുപക  തുടര  പരനികശകോധന  നടതനിയനിട്ടുകണകോ;
ഇലലങനില് തുടര പരനികശകോധനയക നനിരകദ്ദേശഗ നല്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പകോയ്ക്കു ലചയ്ത ഭക്ഷേദ്യവസ്തുകളലട ഗുണനനിലെവകോര പരനികശകോധന

8133
ശന്ദ്രീ. എന്. എ. ലനലനിക്കുന്നക
 ,,   സനി. മമ്മൂടനി
 ,,   വനി. എഗ. ഉമ്മര മകോസ്റ്റെര
 ,,   ലകേ. മുഹമ്മദുണനി ഹകോജനി

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) പകോയക  ലചയ്ത  ഭക്ഷേദ്യവസ്തുകളനില്  കൂടനിയ  അളവനില്  കേന്ദ്രീടനകോശനിനനികേള്
കേലെരന്നനിട്ടുള്ളതകോയനി  ലെകോബക  പരനികശകോധനകേളനില്  കേലണതനിയനിട്ടുള്ള  കേകോരദ്യഗ
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ; 

(ബനി) എങനില്  ഇതനിലനതനിലര  ഫലെപ്രദമകോയ  എലന്തെലകോഗ  നടപടനികേളകോണക
സസ്വന്ദ്രീകേരനിക്കുന്നലതന്നക വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ; 

(സനി) ബ്രകോന ഡഗ  അലകോതതുമകോയ  ഇതരഗ  ഭക്ഷേദ്യവസ്തുകളലട  ഗുണനനിലെവകോരവഗ
സുരക്ഷേനിതതസ്വവഗ  ഉലകോദനകകേനങ്ങളനില്വച്ചുതലന്ന  പരനികശകോധനിക്കുന്ന  തനിനുള്ള
സഗവനിധകോനഗ ഏരലപടത്തുന്ന കേകോരദ്യഗ പരനിഗണനിക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഭക്ഷേദ്യസുരക്ഷേകോപ്രവരതനങ്ങള് ശക്തനിലപടത്തുന്നതനിനക കേരമ്മപദ്ധതനികേള്

T8134 ശന്ദ്രീ. എസക. ശരമ്മ

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) ഭക്ഷേദ്യസുരക്ഷേകോ പ്രവരതനങ്ങള്കകോയനി സഗസകോനതക നനികയകോഗനിചനിട്ടുള്ള ആലകേ
ഉകദദ്യകോഗസര എതലയന്നുഗ ഏലതലകോഗ തസനികേകേളനിലലെന്നുഗ വദ്യക്തമകോകകോകമകോ;

(ബനി) ലമചലപട പ്രവരതനഗ ഉറപകോക്കുന്നതനിനക നനിലെവനിലുള്ള ഉകദദ്യകോഗസരുലട എണഗ
പരദ്യകോപ്തമകോകണകോ; ഇലലങനില് തസനികേകേള് വരദ്ധനിപനിക്കുവകോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണകോ;
വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ;

(സനി) എഫക.എസക.ഒ.  തസനികേയനിലുള്ളവരുലട  അധനികേകോരപരനിധനിയനില്  എത
പഞകോയത്തുകേള്/നനികയകോജകേമണ്ഡലെഗ ഉള്ലപടന്നുലവന്നുഗ ചുമതലെകേലള ലന്തെന്നുഗ
വനിശദന്ദ്രീകേരനിക്കുകമകോ;

(ഡനി) ആകരകോഗദ്യവകുപനിലലെ  സയന്സക  ബനിരുദധകോരനികേളകോയ  ജൂനനിയര  ലഹല്തക
ഇന്ലന്സ്പെക്ടരമകോലര  എഫക.എസക.ഒ.  മകോരകോയനി  നനിയമനിക്കുവകോന്  നടപടനി
സസ്വന്ദ്രീകേരനിക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പകോകകജ്ഡക ഡനിങനിഗഗക വകോടര ഗുണനനിലെവകോരഗ
8135 ശന്ദ്രീ. രകോജു എബ്രഹകോഗ

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) പകോകകജ്ഡക ഡനിങനിഗഗക  വകോടറനിലന ഗുണനനിലെവകോരഗ പരനികശകോധനിചക  സരടനിലഫ
ലചയ്യകോന് ആരകകോണക ചുമതലെ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതക;

(ബനി) ഫകോക്ടറനികേള്  പരനികശകോധനികകോനുഗ  ഗുണനനിലെവകോരഗ  ഉറപകോകകോനുഗ  പ്രസ്തുത
ഉകദദ്യകോഗസര എലന്തെകോലക നടപടനികേളകോണക സസ്വന്ദ്രീകേരനിക്കുന്നതക; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(സനി) ഗുണനനിലെവകോരഗ  ഇലകോതതനിലന  കപരനില്  എത  കേമനനികേള്ലകതനിലരയകോണക
കകേലസടതനിട്ടുള്ളതക;  ഏലതകോലക  എന്നു  ജനില  തനിരനിചക  വദ്യക്തമകോകകോകമകോ;
ഇവരലകതനിലര എന്തു നടപടനിയകോണക സസ്വന്ദ്രീകേരനിചനിട്ടുള്ളതക;

(ഇ) ഗകോമന്ദ്രീണ കമഖലെയനില് ഉള്ലപലട കുടനിലവള്ള ഉദ്പകോദന രഗഗത്തു പ്രവരതനിക്കുന്ന
മുഴുവന്  കേമനനികേളഗ  ഗുണനനിലെവകോരമുള്ള  ഉലന്നങ്ങളകോണക  നല്കുന്നതക  എന്നക
ഉറപകോകകോനുഗ  ഇവയുലട  ഗുണനനിലെവകോരഗ  ജനങ്ങലള  കബകോധദ്യലപടതകോനുഗ
എലന്തെകോലക നടപടനികേളകോണക സസ്വന്ദ്രീകേരനിചനിട്ടുള്ളതക?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കഹകോടലുകേളനിലലെ ഭക്ഷേദ്യസകോധന പരനികശകോധന

8136 ശന്ദ്രീ. റനി.വനി. രകോകജഷക

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ  വരഷഗ  സഗസകോനതക  എത  കഹകോടലുകേളനില്  നനിന്നക  പഴകേനിയ
ഭക്ഷേദ്യസകോധനങ്ങള് പനിടനിചനിട്ടുണക;  എത കഹകോടലുകേള് പൂടനിയനിട്ടുണക;  വനിശദകോഗശഗ
നല്കുകമകോ;

(ബനി) ഒരനിടകവളക്കു കശഷഗ പരനികശകോധന മന്ദഗതനിയനിലെകോയതക ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;
ഭക്ഷേദ്യ  സുരക്ഷേകോ  വനിഭകോഗഗ  കൂടതല്  കേകോരദ്യക്ഷേമമകോക്കുന്നതനിനക  നടപടനി
സസ്വന്ദ്രീകേരനിക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കടകോള് ഫന്ദ്രീ നമരനിലൂലട ഭക്ഷേദ്യസുരക്ഷേകോ വകുപനികലെയക  പ്രതനിദനിനഗ ലെഭനിക്കുന്ന പരകോതനികേള്

8137 ശന്ദ്രീ. വനി.എസക. സുനനില് കുമകോര
ശന്ദ്രീമതനി ഗന്ദ്രീതകോ കഗകോപനി
ശന്ദ്രീ. ജനി.എസക. ജയലെകോല്
  ,,  വനി. ശശനി

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യതനിനക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

സഗസകോനതനിലന്റ  വനിവനിധ  ഭകോഗങ്ങളനില്  നനിന്നുഗ  കടകോള്  ഫന്ദ്രീ  നമരനിലൂലട
ഭക്ഷേദ്യസുരക്ഷേകോ വകുപനികലെയക   പ്രതനിദനിനഗ   നനിരവധനി   പരകോതനികേള്     ലെഭനിക്കുന്നു
ലണന്നുള്ള കേകോരദ്യഗ ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;  വനിശദകോഗശഗ ലെഭദ്യമകോക്കുകമകോ; പ്രസ്തുത
പരകോതനികേളനികന്മേല്  യഥകോസമയഗ  നടപടനികേളണകോകുന്നനിലലന്ന  വനിവരഗ
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;   ഉലണങനില്  അലതന്തുലകേകോണകോലണന്നക
ലവളനിലപടത്തുകമകോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മകോയഗ കചരത ലവളനിലചണ

8138 ശന്ദ്രീ. സകോജു കപകോള്
,, ലകേ.വനി. വനിജയദകോസക
,, ബനി. സതദ്യന്
,, ബനി.ഡനി. കദവസനി

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യതനിനക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

പകോരഫനിന്,  വകോകക  തുടങ്ങനിയ  വസ്തുകള്  കചരന്ന  ഭക്ഷേദ്യ  എണ  കേദ്യകോന്സര
ഉള്ലപലടയുള്ള  മകോരകേകരകോഗങ്ങള്കക  കേകോരണമകോകയകകോലമന്ന  റനികപകോരട്ടുകേള്
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

   വനിഷകോഗശഗ വലെനിലചടക്കുന്ന ഔഷധക്കൂടക
8139 ശന്ദ്രീ. എ. ലകേ. ശശന്ദ്രീനന്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) പഴങ്ങള്,  പചകറനി,  ധകോനദ്യങ്ങള്  എന്നനിവയനിലലെ  വനിഷകോഗശഗ
വലെനിലചടക്കുന്നതനിനകോയനി കേകോസരകഗകോഡക സസ്വകദശനിയകോയ കഡകോ.  ലകേ.  കമകോഹനന്
നന്ദ്രീണ  ഗകവഷണതനിലനകോടവനില്  ഔഷധക്കൂടക  വനികേസനിപനിലചടതതക
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;

(ബനി) മകോരകേമകോയ  കേന്ദ്രീടനകോശനിനനികേളഗ  രകോസവളങ്ങളഗ  പ്രകയകോഗനിക്കുന്നതക  മൂലെഗ
പചകറനികേളനിലുഗ  പഴങ്ങളനിലുഗ  ധകോനദ്യങ്ങളനിലുഗ  അടനിഞ്ഞുകൂടന്ന  വനിഷഗ
പൂരണമകോയനി വലെനിലചടകകോന് കേഴനിയുലമന്ന കേകോരദ്യഗ ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;

(സനി) ഇന്തെദ്യയനിലലെ ലെകബകോറടറനികേളനിലലെ പരനികശകോധനയക കശഷഗ അകമരനികന് കപറനക
കേമനനിയകോയ  മകോകക  ലവല്  ഐ.പനി.  യനില്  നനിന്നുഗ  ഇന്തെദ്യന്  ലപ്രകോവനിഷണല്
കപറനഗ  കലെകോകേരകോജദ്യങ്ങളനില്  ഔഷധഗ  നനിരമ്മ നിചക  വനിതരണഗ  ലചയ്യകോനുള്ള
പനി.സനി.ടനി.  അഗഗന്ദ്രീകേകോരവഗ  ലെഭനിചതനിനകോല്  കകേരളതനിലലെ  കേകോരഷനികേ  രഗഗതക
പ്രസ്തുത ഔഷധഗ പ്രകയകോജനലപടതകോന് നടപടനി സസ്വകേരനിക്കുകമകോ;

(ഡനി) തമനിഴക  നകോടനില് നനിന്നുഗ കേരണകോടകേതനില് നനിന്നുഗ ലെഭനിക്കുന്ന പചകറനികേളനിലലെ
വനിഷകോഗശഗ മകോറ്റുന്നതനിനകോയനി ഇതക വദ്യകോപകേമകോയനി ഉപകയകോഗനികകോനകോയനി നനിരകദ്ദേശഗ
നല്കുകമകോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഡനി  .  എചക  .  എസനില് മരുന്നക കേതനിച സഗഭവഗ

8140
ശന്ദ്രീമതനി ലകേ. എസക. സലെന്ദ്രീഖ

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) ആകരകോഗദ്യവകുപ്പു ഡയറക്ടകററനില് മരുന്നുകേള് കൂടനിയനിടക കേതനിചതക സരകകോരനിലന
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ; 

(ബനി) ലെക്ഷേങ്ങള്  വനിലെവരുന്ന  ജന്ദ്രീവന്രക്ഷേകോമരുന്നുകേള്  തന്ദ്രീയനിടക  നശനിപനിചതക
എന്തുലകേകോലണന്നുഗ  ഇതനിനക  കേകോരണകകോരകോയ  ഉകദദ്യകോഗസര  ആലരലകോലമന്നുഗ
വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ; 

(സനി) ഇതനിനകോയനി അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണകോ; എങനില് വനിശദകോഗശഗ വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ; 

(ഡനി) ഇകകോരദ്യതനില്  ഡഗ്സക  കേണകടകോള്  വനിഭകോഗതനിലന  അനുമതനികയകോ
നനിരന്ദ്രീക്ഷേണകമകോ ഉണകോയനിരുന്നുകവകോ; ഇലലങനില് കേകോരണഗ വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ; 

(ഇ) എന്തുവനിലെ  വരുന്ന  മരുന്നുകേളകോണക  കേതനിചലതന്നുഗ  ഇതയധനികേഗ  മരുന്നുകേള്
ഉപകയകോഗശൂനദ്യമകോയതനിലന കേകോരണവഗ വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ; 

(എഫക) ഈ  വനിവരമറനിഞ്ഞക  അവനിലടലയതനിയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ആലരലകോലമന്നുഗ
അവലര  തടഞ്ഞ  ഉകദദ്യകോഗസര  ആലരലകോലമന്നുഗ  തടഞ്ഞതനിനു  കേകോരണഗ
എന്തെകോലണന്നുഗ വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ;

(ജനി) ഈ സഗഭവതനില് ഉന്നതതലെ  അകനസ്വഷണഗ നടതനി  കുറകകോലര  കേലണതനി
സരകകോരനിനുണകോയ  ലെക്ഷേങ്ങളലട  നഷ്ടഗ  അവരനില്  നനിന്നുഗ  ഈടകോകകോനുഗ
ഇതരഗ  പ്രവൃതനികേള്  കമലെനില്  ഉണകോകേകോതനിരനികകോനുഗ  നടപടനികേള്
സസ്വന്ദ്രീകേരനിക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസ്വകോശയ ലമഡനികല് കകേകോകളജുകേളനിലലെ സരകകോര സന്ദ്രീറ്റുകേള്
T8141 ശന്ദ്രീ. പനി. ശന്ദ്രീരകോമകൃഷ്ണന്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) സസ്വകോശയ  ലമഡനികല്  കകേകോകളജുകേളനിലലെ  ഈ  വരഷലത  പ്രകവശനവമകോയനി
ബന്ധലപടക കേരകോറനില് ഏരലപടനിട്ടുകണകോ;

(ബനി) കേഴനി ഞ്ഞ  വരഷകതതുകപകോലലെ  തലന്നയകോകണകോ  ഈ  വരഷവഗ  പ്രകവശനഗ
നടക്കുകേലയന്നക അറനിയനിക്കുകമകോ;

(സനി) സസ്വകോശയ ലമഡനികല് കകേകോകളജുകേളനില് എത സന്ദ്രീറകോണക  സരകകോരനിനക  ലമറനിറക
അടനിസകോനതനില് അഡനിഷന് നടതകോനകോയനി ലെഭനിക്കുന്നതക;

(ഡനി) ഈ  വരഷലത  സരകകോര  ലമറനിറക  സന്ദ്രീറ്റുകേളനികലെകക  കകേകോകളജുകേള്  സസ്വന്തെഗ
നനിലെയനില് പ്രകവശനഗ നടതനി എന്ന വകോരത ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകോ;

(ഇ) എങനില്  എത  സന്ദ്രീറ്റുകേളനികലെകകോണക  പ്രകവശനഗ  നടതനിയനിട്ടുളളതക;  ഇതക
ലമഡനികല് പ്രകവശനലത ആലകേ ബകോധനിക്കുകമകോ എന്നറനിയനിക്കുകമകോ;

(എഫക) ഇതനിലനതനിലര  എന്തു  നടപടനികേളകോണക  സസ്വന്ദ്രീകേരനികകോന്  കേഴനിയുകേലയന്നക
വനിശദമകോക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലമഡനികല് സരവനിസസക കകേകോരപകറഷന് ജനറല് മകോകനജര അമനിതകോഭകോയനിയുലട 
വനിദദ്യകോഭദ്യകോസ കയകോഗദ്യതകേള്

8142 ശന്ദ്രീ.  ലകേ. ലകേ. നകോരകോയണന്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) ലമഡനികല് സരവനിസസക കകേകോരപകറഷന് ജനറല് മകോകനജര അമനിതകോഭകോയനിയുലട
വനിദദ്യകോഭദ്യകോസ കയകോഗദ്യതകേള് എലന്തെകോലകയകോലണന്നക ലവളനിലപടതകോകമകോ;

(ബനി) ബന്ധലപട സരടനിഫനികറ്റുകേളലട കകേകോപനികേള് ലെഭദ്യമകോകകോകമകോ;

(സനി) ഇവലര  ഈ  തസനികേയനില്  നനിയമനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  ധനവകുപക  എതനിരപക
കരഖലപടതനിയനിരുകന്നകോ;

(ഡനി) കരഖലപടതനിയനിരുന്നു എങനില് ഇതനിലന വനിശദകോഗശഗ ലവളനിലപടതകോകമകോ;

(ഇ) ധനവകുപനിലന  എതനിരപക  മറനികേടന്നക  ഇവലര  ഈ  തസനികേയനില്  തുടരകോന്
അനുവദനികകോന് കേകോരണലമന്തെകോലണന്നക വദ്യക്തമകോകകോകമകോ;

(എഫക) ഇതനിനക  ഉതരവക  നല്കേനിയതക  ആരകോലണന്നുഗ  ഇതനിലന  വനിശദകോഗശങ്ങളഗ
ലെഭദ്യമകോകകോകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പകോരകോലമഡനികല് ജന്ദ്രീവനകകോരുലട പ്രശ്നങ്ങള്
8143 ശന്ദ്രീ. റനി. എന്. പ്രതകോപന്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ  കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) സഗസകോനലത  ആകരകോഗദ്യ  വകുപനികലെയുഗ  ലമഡനികല്  വനിദദ്യകോഭദ്യകോസ
വകുപനികലെയുഗ  പകോരകോലമഡനികല്  രഗഗകതയുഗ  പ്രശ്നങ്ങള്  പ  ഠനിചക  പരനിഹകോരഗ
കേകോണുന്നതനിനക  ഒരു  കേമ്മന്ദ്രീഷലന  നനിയമനിക്കുവകോന്  തയ്യകോറകോകുകമകോലയന്നക
വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ;

(ബനി) ഇവരുലട  കകേകോമന്കസററനി  അവധനി,  ആശുപതനി  വനനിതകോ  ജന്ദ്രീവനകകോരുലട  
യൂണനികഫകോഗ,  ഡനി.എഗ.ഇ.യനിലലെ  ജന്ദ്രീവനകകോരക്കുള്ള  ലന്സ്പെഷദ്യല്  റൂള്സനിലന
പൂരതനികേരണഗ  സഗസകോനതക  ഒരു  ലെകബകോറടറനി  കേസൗണസനില്  രൂപന്ദ്രീകേരണഗ
എന്നന്ദ്രീ  കേകോരദ്യങ്ങള്  കേമ്മന്ദ്രീഷലന  പഠന  വനിഷയതനില്  ഉള്ലപടത്തുന്ന  കേകോരദ്യഗ
പരനിഗണനിക്കുകമകോ;

(സനി) ഇതനിനകോയനി  എലന്തെലകോഗ  നടപടനികേളകോണക  ലലകേലകകോള്ളകോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;
വനിശദകോഗശങ്ങള് വദ്യക്തമകോക്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തരൂര മണ്ഡലെതനിലലെ പകോരകോലമഡനികല് ഇന്സ്റ്റെനിറത്യൂടക ലകേടനിടനനിരമ്മകോണഗ

8144 ശന്ദ്രീ. എ. ലകേ. ബകോലെന്

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) തരൂര  മണ്ഡലെതനിലലെ  പഴമകോലെകകകോടക  പകോരകോലമഡനികല്  ഇന്സ്റ്റെനിറത്യൂടനിലന
ലകേടനിട നനിരമ്മകോണ നടപടനികേള് ഏതുവലരയകോലയന്നക വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ബനി) ലകേടനിടഗ  നനിരമ്മനികകോനുളള  സലെഗ  ഗകോമപഞകോതക  ആകരകോഗദ്യവകുപനിനക
ലകേമകോറനിയനിട്ടുകണകോ;  ഇലലങനില്  ഇതക  സഗബന്ധനിച  നടപടനികേള്
ഏതുവലരയകോലയന്നക വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(സനി) ലകേടനിട  നനിരമ്മകോണതനിനക  ഭരണകോനുമതനി  ലെഭനിചനിട്ടുകണകോ;  എത  രൂപയുലട
ഭരണകോനുമതനിയകോണക ലെഭനിചതക;

(ഡനി) ഇലലങനില്  ഇതക  സഗബന്ധനിച  എസ്റ്റെനികമറക  തയ്യകോറകോകനി  ഭരണകോനുമതനികകോയനി
സമരപനിചനിട്ടുകണകോ; എസ്റ്റെനികമറക തയ്യകോറകോകനി നല്കേനിയതക ഏതക ഏജന്സനിയകോണക;
വനിശദകോഗശങ്ങള് നല്കുകമകോ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സമ്പൂരണ ആയുരകവദ സഗസകോനമകോകകോന് നടപടനി
8145 ശന്ദ്രീ. ആര. ലസല്വരകോജക

  ''   പനി. എ. മകോധവന്
  ''   എഗ. പനി. വനിന്ലസനക
  ''   ലൂഡനി ലൂയനിസക

തകോലഴ കേകോണുന്ന കചകോദദ്യങ്ങള്കക
ആകരകോഗദ്യവഗ കുടഗബകക്ഷേമവഗ കദവസസ്വവഗ വകുപ്പുമനനി

സദയഗ മറുപടനി നല്കുകമകോ:

(എ) കകേരളലത  സമ്പൂരണ  ആയുരകവദ   സഗസകോനമകോകകോന്
തന്ദ്രീരുമകോനലമടതനിട്ടുകണകോ; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ബനി) എലന്തെലകോഗ  ലെക്ഷേദ്യങ്ങളകോണക  ഇതക  വഴനി  ലകേവരനികകോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;
വനിശദകോഗശങ്ങള് എലന്തെലകോഗ;

(സനി) ഇതനിലന  ഭകോഗമകോയനി  സഗസകോനലത  എലകോ  തകദ്ദേശസസ്വയഗഭരണ
സകോപനങ്ങളലടയുഗ  പരനിധനിയനില്  ആയുരകവദ  ചനികേനിത്സകക  എലന്തെലകോഗ
സഗവനിധകോനങ്ങളകോണക ഒരുകകോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക; വനിശദമകോക്കുകമകോ;

(ഡനി) ഈ  ലെക്ഷേദ്യഗ  ലകേവരനികകോന്  ഭരണതലെതനില്  എലന്തെലകോഗ  നടപടനികേള്
എടതനിട്ടുണക; വനിശദകോഗശങ്ങള് എലന്തെലകോഗ?

 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേകാസരകരകാഡക രവണലമന്റക ആയുരകവദ ആശുപതനി

8146 ശശ. എന്.എ. ലനലനിക്കുനക

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യതനിനക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

കേകാസരകരകാഡക രവണലമന്റക ആയുരകവദ ആശുപതനി അപകപ്ഗ്രേഡക  ലചയ്യുകമകാള
എലന്തെലകാവും  പരനിഷകാരങ്ങളകാണക  നടപനിലെകാകകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതക;   കൂടുതല്
സകാഫനിലന നനിയമനിക്കുകമകാ;    നനിലെവനിലുള്ള   കഡകാക്ടരമകാരക്കുവും   ജശവനകകാരക്കുവും
ലപകാകമകാഷന് നല്കുകുുകമകാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഇരനിണകാവക ആയുരകവദ ആശുപതനി വനികേസനവും

8147 ശശ. റനി.വനി. രകാകജഷക

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) കേണ്ണൂര  ജനിലയനിലലെ  ഇരനിണകാവക  ആയുരകവദ  ആശുപതനിയനില്  ഇകപകാള  എത
തസനികേകേളകാണക  നനിലെവനിലുള്ളതക  ;  എത  ഒഴെനിവകേള  നനിലെവനിലുണക  ;  കേനിടതനി
ചനികേനിത്സ  ആരവുംഭനിച്ച   പസ്തുത  ആശുപതനിയനില്  കൂടുതല്  തസനികേ
അനുവദനിക്കുനതനിനക നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമകാ ;

(ബനി) പസ്തുത  ആശുപതനിയുലട  അടനിസകാനസസൗകേരദ്യ  വനികേസനതനിനക  എലന്തെകാലക
നടപടനികേളകാണക സസ്വശകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതക ; വനിശദകാവുംശവും നല്കേകാകമകാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലനയകാറനിന്കേര ആയുരകര്വ്വേദ കകേന്ദ്രതനിനക   സബ കലസന്റര
8148 ശശ. കകേകാലെനിയകകകാടക എന്. കൃഷ്ണന് നകായര

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) തനിരുവനന്തെപുരവും  ജനിലയനില്  എലകാ  തകാലൂകക  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുവും  ആയൂരകര്വ്വേദ
ലസന്ററുകേള പവരതനിക്കുന്നുകണകാ ;

(ബനി) ആയൂരകര്വ്വേദ  ലസന്ററുകേളകക  തകാലൂകനിലലെ മറ്റു  സലെങ്ങളനില് സബ കലസന്ററുകേള
അനുവദനികകാറുകണകാ ;

(സനി) ഇതരതനില് എത സബ കലസന്ററുകേള ജനിലയനിലെകാലകേ പവരതനിക്കുന്നുണക ;

(ഡനി) ലന യകാറനിന് കേര  ആയൂരകര്വ്വേദ  കകേന്ദ്രതനിനക  സബ കലസന്റര അനുവദനികണലമന
നരരസഭയുലട ആവശദ്യവും ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകാ ;

(ഇ) എങനില്   എവനിലട  സബ കലസന്റര  സകാപനികണലമനകാണക  നരരസഭ
ആവശദ്യലപടനിട്ടുള്ളതക  ;   ഇകകാരദ്യതനില്  എന്തു  നടപടനി  സസ്വശകേരനിച്ചുലവന്നു
വദ്യക്തമകാകകാകമകാ ;

(എഫക) ഇതുമകായനി  ബന്ധലപടക  പുനയകാടക  പകദശലത  നകാട്ടുകേകാരുലട  നനികവദനവും
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണകാ  ;   പസ്തുത  നനികവദനതനിലലെ  ആവശദ്യവും  എന്തെകായനിരുന്നുലവനക
അറനിയനിക്കുകമകാ ; ആവശദ്യതനികന്മേല് നനിലെപകാടക വദ്യക്തമകാക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഭകാരതശയ ചനികേനിത്സകാ വകുപനില് ഫകാരമസനിസ്റ്റുമകാരുലട ഒഴെനിവകേള
8149 ശശ. സനി. കൃഷ്ണന്

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും  കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ഭകാരതശയ  ചനികേനിത്സകാ  വകുപനില്  ഫകാരമസനിസ്റ്റുമകാരുലട  എത  ഒഴെനിവകേളുലണനക
ജനിലകാടനിസകാനതനില് വനിശദമകാകകാകമകാ;

(ബനി) കേണ്ണൂര ജനിലയനില് ഏലതലകാവും സകാപനങ്ങളനില് ഒഴെനിവലണനക വനിശദമകാകകാകമകാ;

(സനി) പസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.  എസക.  സനി.  കക  റനികപകാരടക  ലചയനിട്ടുകണകാ  ;
വനിശദമകാകകാകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആയുഷക  കഹകാളനിസനികേക ലസന്റര

8150 ശശ. പകാകലെകാടക രവനി 
  ,,  സണനി കജകാസഫക
  ,,  പനി. സനി. വനിഷ്ണുനകാഥക
  ,,  ലൂഡനി ലൂയനിസക

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ആയുഷക  കഹകാളനിസനികേക  ലസന്ററനിലന്റ  പവരതനതനിനക  തുടകമനിടനിട്ടുകണകാ;
വനിശദമകാക്കുകമകാ ; 

(ബനി) എലന്തെലകാവും  ലെക്ഷേദ്യങ്ങളകാണക  ഇതുവഴെനി  കകേവരനികകാനുകദ്ദേശനിക്കുനതക  ;
വനിശദകാവുംശങ്ങള എലന്തെലകാവും ;

(സനി) ഏലതലകാവും ചനികേനിത്സകാരശതനികേളകാണക  കഹകാളനിസനികേക  ലസന്റര വഴെനി  ലെഭനിക്കുനതക  ;
വനിശദമകാക്കുകമകാ ; 

(ഡനി) ലസന്ററനിലന്റ  പവരതനങ്ങള  സവുംസകാനത്തുടനശളവും  വദ്യകാപനിക്കുവകാന്  നടപടനി
എടുതനിട്ടുകണകാ; വനിശദകാവുംശങ്ങള എലന്തെലകാവും ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനികനകാബകാനനികകേതന് ആശുപതനി സവുംരക്ഷേനികകാന് നടപടനി
8151 ശശമതനി ലകേ. എസക. സലെശഖ

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) കകേന്ദ്രആകരകാരദ്യ മനകാലെയതനിനക കേശഴെനില് വരുന തനിരുവനന്തെപുരവും ജനിലയനിലുള്ള
വശകനകാബകാനനികകേതനനിലലെ  ആയുഷക  ആശുപതനി  പൂട്ടുനതക
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകാ;

(ബനി) എങനില് വനികനകാബകാനനികകേതനനിലലെ ആയുഷക ആശുപതനി നനിലെനനിറുതകാന് എന്തു
നടപടനികേള സസ്വശകേരനിക്കുവും എനക വദ്യക്തമകാക്കുകമകാ;

(സനി) നനിലെവനിലലെ  ആയുഷക  കകേന്ദ്രവും  സവുംരക്ഷേനിക്കുനകതകാലടകാപവും  മറ്റു  ജനിലകേളനിലുവും
ഇതരതനിലുള്ള ആയുഷക കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങുന കേകാരദ്യവും പരനിരണനിക്കുകമകാ;

(ഡനി) കകേന്ദ്ര  അനുമതനി  ലെഭനികകാലത  വനകാല്  നനിലെവനിലലെ  അയുഷക കകേന്ദ്രങ്ങള
ആകരകാരദ്യവകുപക  ഏലറടുത്തു  നടത്തുവകാന്  അടനിയന്തെനിര  നടപടനികേള
സസ്വശകേരനിക്കുകമകാ; വനിശദകാവുംശവും വദ്യക്തമകാക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആയുഷക കഹകാളനിസനികേക കകേന്ദ്രങ്ങള

8152 ശശ.  പനി. ഉലലബദുള്ള 

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

 )എ( ആയൂരകവദ,  കഹകാമനികയകാപതനി,  കയകാര,  പകൃതനി  ചനികേനിത്സകാ  സമ്പ്രദകായങ്ങള
എകകേകാപനിപനിച്ചു ലകേകാണ്ടുള്ള ആയുഷക  കഹകാളനിസനികേക കകേന്ദ്രങ്ങള സവുംസകാനതക
നനിലെവനിലുകണകാ;

(ബനി ) എങനില്  എവനിലടലയലകാമകാണക  ഇതരവും  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിലെവനിലുള്ളലതന്നുവും
ഇതുവഴെനി  നല്കേനിവരുന  ചനികേനിത്സകാ  സസൗകേരദ്യങ്ങള  എലന്തെലകാലമന്നുവും
വനിശദശകേരനികകാകമകാ;

(സനി ) മലെല്പുറവും  ജനിലയനില്  ഇതരവും  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിലെവനിലുകണകാ;  എങനില്
എവനിലടലയലകാവും;  ജനിലയനിലലെ  ഓകരകാ  മണ്ഡലെതനിലുവും  ആയുഷക  കഹകാളനിസനികേക
കകേന്ദ്രങ്ങള സകാപനിക്കുവകാന് നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

നകാച്ചകറകാപതനിയുവും കയകാരനികേക സയന്സവും
8153 ശശ. പുരുഷന് കേടലുണനി

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) നകാച്ചകറകാപതനിയുവും  കയകാരനികേക  സയന്സവും   ശകാസശയ  ചനികേനിത്സകാ  രശതനിയകായനി
അവുംരശകേരനിച്ചുലകേകാണക  കകേരളതനില്  എത  സരകകാര  ആശുപതനികേള
പവരതനിക്കുന്നുണക ;

(ബനി) ഇവനിലട എത കഡകാക്ടരമകാരുവും അനുബന്ധ തസനികേകേളുമുണക ;  

(സനി) തകാരതകമദ്യന  ലചലെവക  കുറഞ്ഞതുവും  പകാരശസ്വഫലെങ്ങള  ഇലകാതലതനക
വനികശഷനിപനിക്കുനതുമകായ  പസ്തുത  ചനികേനിത്സകാരശതനി  വദ്യകാപനിപനിക്കുനതനിനക
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണകാ ;

(ഡനി) ഉലണങനില് ഇതനിനുകവണനി കകേലകകാണനടപടനികേള വനിശദശകേരനികകാകമകാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കക്ഷേത ഉപകദശകേ സമനിതനി രൂപശകേരണവും
8154 ശശ. സനി. ലകേ. സദകാശനിവന്

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യതനിനക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

തനിരുവനിതകാവുംകൂര  കദവസസ്വവുംകബകാരഡനിലന്റ  അധശനതയനിലുള്ള  കക്ഷേതങ്ങളനിലലെ
ഉപകദശകേ സമനിതനി  രൂപശകേരണവമകായനി  ബന്ധലപട പുതനിയ നനിയമകാവലെനിയുലട
വനിശദകാവുംശങ്ങള ലെഭദ്യമകാകകാകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തനിരുവനിതകാവുംകൂര കദവസസ്വവും കബകാരഡക നനിയമനതനിനക സവുംവരണതതസ്വവും

8155 ശശ. ബനി. സതദ്യന്

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) തനിരുവനിതകാവുംകൂര  കദവസസ്വവും  കബകാരഡക   2010  ജനുവരനി  മുതല് ഇതുവലര എത
സനിരനനിയമനവും നടതനിയനിട്ടുലണനക തസനികേ തനിരനിച്ചക വദ്യക്തമകാകകാകമകാ;

(ബനി) പസ്തുത  നനിയമനതനില്  പടനികേജകാതനി-  പടനികേ  വരഗ്ഗ  വനിഭകാരതനില്ലപടവര
എതകപര ഉലണനക തസനികേ തനിരനിച്ചക വനിശദമകാകകാകമകാ; 

(സനി) കദവസസ്വവും കബകാരഡക നനിയമനതനിനക സവുംവരണതതസ്വവും പകാലെനികകാറുകണകാ; എങനില്
സവുംവരണകാനുകൂലെദ്യവും ശതമകാനതനില് വദ്യക്തമകാകകാകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലചടനിക്കുളങ്ങര കക്ഷേതതനിലലെ വനികേസന പവരതനങ്ങള
8156 ശശ. സനി. ലകേ. സദകാശനിവന്

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) പശസമകായ  ലചടനിക്കുളങ്ങര  കക്ഷേതതനില്  കദവസസ്വവും  കബകാരഡക  പുതുതകായനി
എലന്തെങനിലുവും വനികേസന പവരതനങ്ങള നടത്തുവകാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണകാ; 

(ബനി) എങനില് വനിശദകാവുംശങ്ങള ലെഭദ്യമകാകകാകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തനിരുവനിതകാവുംകൂര കദവസസ്വവും കബകാരഡനിനക നല്കകേണ തുകേ

T8157 ശശ. പനി. റനി. എ. റഹശവും

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ഭരണഘടനയുലട  അനുകച്ഛേദവും  290  പകേകാരവും  തനിരുവനിതകാവുംകൂര  കദവസസ്വവും
കബകാരഡനിനക  നല്കകേണ  നനിശനിത  തുകേ  തലനയകാകണകാ  ഇകപകാള
നല്കേനിവരുനതക ;

(ബനി) പസ്തുത തുകേ കേകാകലെകാചനിതമകായനി പരനിഷ്കരനികകാന് നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആലെപ്പുഴെ ലമഡനികല് കകേകാകളജക നഴ് സമകാരുലട ലപകാകബഷന്
8158 ശശ. ജനി. എസക. ജയലെകാല്

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ആലെപ്പുഴെ  ലമഡനികല്  കകേകാകളജനില്  2011-ല്   സകാഫക  നഴക  തസനികേയനില്
കജകാലെനിയനില് പകവശനിച്ച എത ജശവനകകാരുലട ലപകാകബഷന് ഡനിക്ളയര ലചയക
നല്കുവകാനുലണനക  കേണകകാകനിയനിട്ടുകണകാ ;   വനിശദകാവുംശവും അറനിയനിക്കുകമകാ ;

(ബനി) പസ്തുത  ജശവനകകാരുലട  കപകാലെശസക  ലവരനിഫനികകഷന്  സരടനിഫനികറക,
പനി.എസക.സനി.  ലവരനിഫനികകഷന്  സരടനിഫനികറക  എനനിവ  ബന്ധലപടവരനില്
നനിനക ലെഭദ്യമകാക്കുവകാന് നകാളനിതുവലര സസ്വശകേരനിച്ച നടപടനികേള എലന്തെലകാമകാണക ;

(സനി) ഈ  വനിഭകാരവും  ജശവനകകാരുലട  ലപകാകബഷന്  ഡനിക്ളയര  ലചയകാനുള്ള
നടപടനികേള എനകതകക പൂരതശകേരനികകാന് കേഴെനിയുലമനക അറനിയനിക്കുകമകാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഗുരുവകായൂരനിലലെ ഒരുമനയൂര പഞകായതനില് കഹകാമനികയകാ ഡനിലസ്പെന്സറനി

8159 ശശ. ലകേ.വനി. അബ്ദുള ഖകാദര

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ഗുരുവകായൂര  മണ്ഡലെതനില്  ഒരുമനയൂര  പഞകായതനില്  കഹകാമനികയകാ
ഡനിലസ്പെന്സറനി അനുവദനികണലമന പ ഞകായതക ഭരണസമനിതനിയുലട ആവശദ്യവും
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണകാ;

(ബനി) എങനില്  ആയതക  അടനിയന്തെനിരമകായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനക  നടപടനി
സസ്വശകേരനിക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കനഴക കേവും ഫകാരമസനിസക   (  കഹകാമനികയകാ  )  കകേകാഴ്സുകേള 
T8160 ശശ. ബനി.ഡനി. കദവസനി

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) എ.ലകേ.ബനി മനിഷന് ട്രസക കമപയൂര എന വനിദദ്യകാഭദ്യകാസ സകാപനതനിനുവും, അവര
നടത്തുന  കനഴക  കേവും  ഫകാരമസനിസക  (കഹകാമനികയകാ)  എന  കകേകാഴനിനുവും  സരകകാര
അവുംരശകേകാരമുകണകാ എനറനിയനികകാകമകാ ;

(ബനി) പസ്തുത  കകേകാഴനിനക   ഈ  സകാപനതനില്  ലമരനിറടനിസകാനതനില്  പകവശനവും
ലെഭനിക്കുനതനിനക  എത  സശറകാണക  ഉള്ളലതന്നുവും  ഇതനിനകായനി  എന്നുമുതലെകാണക
അകപക്ഷേ  സസ്വശകേരനിക്കുനലതന്നുവും   എപകേകാരമകാണക  അകപക്ഷേ
സസ്വശകേരനിക്കുനലതന്നുവും വദ്യക്തമകാകകാകമകാ ;

(സനി) ഈ സകാപനതനിലന്റ പകവശന നടപടനികേള സതകാരദ്യമലലന ആകക്ഷേപമുള്ള
സകാഹചരദ്യതനില് കനഴക  കേവും ഫകാരമസനിസക  (കഹകാമനികയകാ)  കകേകാഴ്സുകേള സരകകാര
കഹകാമനികയകാ കകേകാകളജുകേളനില് ആരവുംഭനിക്കുവകാന് നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമകാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആലെപ്പുഴെ പഞകേരമ്മ ആശുപതനി ഉദ്ഘകാടനവും
8161 ശശ. ജനി. സധകാകേരന്

തകാലഴെ കേകാണുന കചകാദദ്യങ്ങളകക
ആകരകാരദ്യവവും കുടുവുംബകക്ഷേമവവും കദവസസ്വകുുവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ആലെപ്പുഴെ  പഞകേരമ്മ  ആശുപതനിയുലട  പുതനിയ  ലകേടനിടവും  നനിരമ്മനിക്കുനതനിലന്റ
അടങല് തുകേ എതയകാലണന്നുവും ആരകാണക  കേരകാറുകേകാരലനന്നുവും കേരകാര പകേകാരവും
എനക ലകേടനിടനനിരമ്മകാണവും പൂരതനിയകാകുലമന്നുവും വദ്യക്തമകാക്കുകമകാ;

(ബനി) പണനി പൂരതനിയകാകനി ലകേടനിടതനിലന്റ ഉദ്ഘകാടനവും എന്നു നടതകാനകാകുലമനകാണക
പതശക്ഷേനിക്കുനതക;

(സനി) പഞകേരമ്മ ആശുപതനിയനില് അനുവദനശയമകായ തസനികേകേള എതയകാലണന്നുവും
നനിലെവനില്  കജകാലെനി  ലചയ്യുനവര  എതയകാലണന്നുവും  ഒഴെനിവകേള  എതയുലണന്നുവും
അറനിയനിക്കുകമകാ;

(ഡനി) പസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേതകാന് അടനിയന്തെനിര നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകമകാ?
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	തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് വിവിധ ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒഴിവുകള്
	കാസര്ഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒഴിവുകള്
	കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവുകള്
	പൊന്നാനി താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാര്ട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയില് സീനിയര് കണ്സള്ട്ടന്റ് തസ്തിക
	ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില് നിലവിലുള്ള ഫയലുകളും ജീവനക്കാരും
	സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്മാരുടെ പെന്ഷന് പ്രായം

	us-17-07-14-Part 4 (8124-8145)-final.pdf
	മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് കേന്ദ്രീകൃത സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വിഭാഗം
	മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് ഇന്ഫെര്ട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകള്
	സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല് കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനം
	എ.എെ.എം.എസ്. സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി
	ഉപേയോഗ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകള്
	കൃത്രിമ മരുന്നുക്ഷാമം
	സംസ്ഥാന വെയര് ഹൗസുകളില് സ്റ്റോക്കുള്ള മരുന്നുകള്
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	ഗുരുവായൂരിലെ ഒരുമനയൂര് പഞ്ചായത്തില് ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്സറി
	നേഴ്സ് കം ഫാര്മസിസ്റ്റ് (ഹോമിയോ)കോഴ്സുകള്
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