
II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/X-15

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    21,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

44 (*421) ആശുപതബകേളുലടെ നബലവനാരലാം

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ ലകേ.  ലകേ.  ശശൈലജ

ടെസ്പീചര്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ആശുപതബകേളുലടെ  നബലവനാരലാം

ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഉപകേനാരപ്രദമനായ  രസ്പീതബയബല്

കസവനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദകതനാലടെ  അകലനാപ്പെതബ,  ആയര്കവദലാം,

കഹനാമബകയനാ  തുടെങ്ങബയ എലനാ  ചബകേബതനാ  സമ്പ്രദനായങ്ങളബലുമുളള  സനാപനങ്ങലള

ഉള്ലപ്പെടുതബ  സര്ക്കനാര്-സസ്വകേനാരദ  ആശുപതബകേകളയലാം  ലകബനാറട്ടറബകേകളയലാം

നബയനബക്കനാനുളള  കകേരള  കബനബക്കല്  എസനാബബലഷ്മെന്റെച്ച്  ബബലബനച്ച്  നബയമസഭ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുളള പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ആശുപതബകേലള  കേനാറ്റഗലലറസച്ച്
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ലചയനാനുലാം മബനബമലാം സനാനകഡേര്ഡേച്ച് ശൈബപനാര്ശൈ ലചയനാനുമനായബ രൂപസ്പീകേരബച കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ അടെബസനാനതബല് എലനാ ആശുപതബകേളുലാം മബനബമലാം ഗുണനബലവനാരലാം

ഉറപ്പു  വരുകതണ്ടെതുണ്ടെച്ച്.  കേബടെതബ  ചബകേബത  അടെക്കമുളള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

നബശ്ചയബക്കനാന  കസറ്റച്ച്  കേകൗണ്സബലുലാം  നടെപ്പെബലനാക്കനാന  ഡേബസബകച്ച്  ലറഗുകലറ്ററബ

അകതനാറബറ്റബയലാം  പരബകശൈനാധബക്കനാന  എലാംപനാനല്  ലചയബട്ടുളള  അസസ്സര്മനാരുലാം

കബനബക്കല്  എസനാബബലഷ്മെന്റെബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നബലവബല്  വരുന്നതനാണച്ച്.

ആശുപതബകേളുലടെ ചബകേബതലയക്കുറബചളള പരനാതബകേള് പരബകശൈനാധബക്കുന്നതബനനായബ

ഒരു  ഗ്രസ്പീവനസച്ച്  റബഡ്രസല്  ലമക്കനാനബസലാം  സനാപബക്കുന്നതനാലണനലാം

വര്ദബചവരുന്ന  ആന്റെബബകയനാട്ടബകേച്ച്  ലറസബസനസച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  സസ്വകേനാരദ

ആശുപതബകേള്ക്കച്ച്  ആന്റെബബകയനാട്ടബകേച്ച്  കസവനാര്ഡ്ഷബപച്ച്  കപ്രനാഗ്രനാലാം

ആവബഷ്കരബചവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.  ബബല്  നബയമമനാകുകമനാള്

സര്ക്കനാര്/സസ്വകേനാരദ  ആശുപതബകേളുലടെ  അക്കനാദമബകേ  നബലവനാരവലാം  സനാകങ്കേതബകേ

സകൗകേരദങ്ങളുലാം  അനുസരബചച്ച്  ചബകേബതനാ  ഫസ്പീസച്ച്  നബശ്ചയബചച്ച്  ലവബ്ശസറ്റബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  സസ്വകേനാരദ  കമഖലയബലല  നഴ്സുമനാരുലടെയലാം  മറ്റച്ച്

ജസ്പീവനക്കനാരുലടെയലാം  കസവന-കവതന  വദവസലയക്കുറബചയര്ന്നബട്ടുള്ള  പരനാതബ

പരബഹരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  4217  തസബകേകേള്  പുതുതനായബ  സൃഷബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബലന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്ന  മുറയച്ച്  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  തസബകേകേള്

അനുവദബക്കുന്നതനാലണനലാം  അപ്കഗ്രഡേച്ച്  ലചയ  ആശുപതബകേലള  ജബലനാ
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ആശുപതബകേളുലടെ നബലവനാരതബകലയച്ച് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ ഉയര്ത്തുന്നതബനുള്ള നടെപടെബ

തുടെര്നവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  നബലവബലുള്ള  സനാദദതകേള്

നബലനബര്തബ ലമഡേബക്കല് കകേനാകളജുകേള് കരനാഗസ്പീസകൗഹൃദമനാക്കുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ

ചബകേബതനാ  സകൗകേരദങ്ങള്  ഒരു  കുടെക്കസ്പീഴബല്  ലകേനാണ്ടുവരുന്നതബനനായബ  എലനാ

ആശുപതബ  അധബകൃതകരനാടുലാം  മനാസര്  പനാന  തയനാറനാക്കനാന  നബര്കദ്ദേശൈബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

വര്ക്കബലാംഗച്ച്  അകറഞച്ച്ലമന്റെച്ച്  വദവസയബല്  കഡേനാകര്മനാലര  നബയമബക്കുന്നതച്ച്

സലാംബനബചച്ച് പരബകശൈനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. തൃശ്ശൂരബല് ഓകബജന തസ്പീര്നകപനായതബനനാല്

കരനാഗബ  മരണലപ്പെട്ട  സലാംഭവലാം  പരബകശൈനാധബചച്ച്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ആശുപതബകേളുലടെ ഭകൗതബകേ സനാഹചരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബചച്ച് കഗ്രഡേച്ച് തബരബചച്ച് കൂടുതല്

ലമചലപ്പെട്ട  കസവനലാം  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ലഭദമനാക്കനാനനാണച്ച്  ശമബക്കുന്നലതനലാം

ആദദഘട്ടമനായബ  പബ.എചച്ച്.സബ.കേലള  ഫനാമബലബ  ലഹല്തച്ച്  ലസന്റെറനാക്കുന്നതബനുലാം

തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപതബകേലള  ജബലനാ  ആശുപതബകേളനാക്കുന്നതബനുമുള്ള  പ്രവൃതബകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അടുത  ഘട്ടമനായബ  സബ.എചച്ച്.സബ.കേളബലുലാം  സകൗകേരദങ്ങള്

ഏര്ലപ്പെടുതബ  ലമചലപ്പെടുതനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശൈബക്കുന്നലതനലാം  മനബ  അറബയബച.

'സുകൃതലാം പദതബ'  എലനാ ലമഡേബക്കല് കകേനാകളജുകേളബലുലാം നടെപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

പനാവലപ്പെട്ട  കരനാഗബകേള്ക്കച്ച്  ലമഡേബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  ചബകേബത

സകൗജനദമനാലണനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബലന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതബക്കച്ച്

സമനാനമനായ  പദതബ  സലാംബനബചച്ച്  ആകലനാചബക്കുന്നതനാലണനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

45 (*422) അനധബകൃതമനായബ നടെതബവരുന്ന കേനായബകേപരബശൈസ്പീലനലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

സലാംസനാനതച്ച്  കപനാപ്പുലര്  ഫ്രണ്ടെച്ച്,  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  കപനാലുള്ള  സലാംഘടെനകേള്

മനാസ്ഡ്രബല് നടെത്തുന്നതനായലാം ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  ശൈനാഖകേളബല് ദണ്ഡച്ച് ഉപകയനാഗബചച്ച്

പരബശൈസ്പീലനലാം  നടെത്തുന്നതനായബ  ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  അനധബകൃതമനായബ

പരബശൈസ്പീലനലാം  നടെത്തുന്നവര്ലക്കതബലര  കേര്ശൈന  നബയമനടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  സഭലയ അറബയബച.  കകേരള കപനാലസ്പീസച്ച് ആകച്ച് പ്രകേനാരലാം

കേനായബകേ  പരബശൈസ്പീലനലാം  നടെത്തുന്നതബനച്ച്  നബയനണങ്ങള്  ഏര്ലപ്പെടുതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

അധബകേനാരലപ്പെട്ടയനാളുലടെ  അനുമതബയബലനാലത  ആക്രമണകമനാ  സസ്വയരക്ഷകയനാ

സലാംബനബച  അഭദനാസ  രസ്പീതബകേള്  ഉള്ലക്കനാള്ളുന്ന  കേനായബകേ  പരബശൈസ്പീലനലാം

സലാംഘടെബപ്പെബക്കനാകനനാ  പലങ്കേടുക്കനാകനനാ  പനാടെബലലനലാം  ഇതബനനായബ  തലന്റെ

ഉടെമസതയബകലനാ  ലലകേവശൈതബകലനാ  ഉള്ള  ലകേട്ടബടെകമനാ  പരബസരകമനാ

ലപര്മബറ്റബലനാലത അനുവദബക്കനാന പനാടെബലലനലാം ഇതച്ച്  പരബകശൈനാധബക്കുന്നതബനച്ച്  ഒരു

സബച്ച് ഇനലസകറുലടെ പദവബയബല് കുറയനാത ഉകദദനാഗസനച്ച് അധബകേനാരമുലണ്ടെനലാം

മുഖദമനബ  അറബയബച.  വബവബധ  സലങ്ങള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.

നടെത്തുന്ന  നബയമവബരുദ  ലചയബകേള്ലക്കതബലര  കേര്ശൈന  നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ആരനാധനനാലയങ്ങളുലടെ  പവബതത  നബലനബര്തബലക്കനാണ്ടെച്ച്
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ഭക്തര്ക്കച്ച്  അനുകൂല സനാഹചരദലാം  സൃഷബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കക്ഷതങ്ങള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്

നടെത്തുന്ന  ആയധ  പരബശൈസ്പീലനങ്ങളബല്  നബലവബലല  നബയമങ്ങള്

അപരദനാപ്തമനാലണങ്കേബല്  നബയമനബര്മ്മേനാണമുള്ലപ്പെലടെയള്ള  കേനാരദങ്ങള്

ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ലപനാതു/സസ്വകേനാരദ  സലങ്ങളബല്  ആയധ

പരബശൈസ്പീലനമുള്ലപ്പെലടെയള്ളവ  നടെതബയതനായബ  പരനാതബ  ലഭബക്കുകേയനാലണങ്കേബല്

അതബകന്മേല്  കേര്ക്കശൈ  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മതനബരകപക്ഷ

കേനാഴ്ചപ്പെനാടെബനച്ച്  വബരുദമനായബ  പ്രവര്തബക്കുന്ന  വബദദനാലയങ്ങള്ലക്കതബലര  നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  വര്ഗസ്പീയ  സലാംഘടെനകേള്  നടെത്തുന്ന  നബയമവബരുദ

പ്രവര്തനങ്ങള്  നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്  ജനാഗ്രത  പുലര്ത്തുനലണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.

46 (*423)  രക്തബനാങ്കുകേളുലടെ പ്രവര്തനലാം നവസ്പീകേരബക്കല്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

രക്തബനാങ്കുകേളുലടെ പ്രവര്തനലാം നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ പുതബയതനായബ  5

സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളബല്  രക്ത  സലാംഭരണ  യൂണബറ്റച്ച്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള

നടെപടെബകേള്  നടെനവരബകേയനാലണനലാം  പ്രതബവര്ഷലാം  2000  യൂണബറ്റബല്  കൂടുതല്

രക്തലാം ആവശൈദമനായബ വരുന്ന എലനാ തനാലൂക്കച്ച് ആശുപതബകേളബലുലാം രക്ത ബനാങ്കുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ഇതരതബല്  5  തനാലൂക്കച്ച്

ആശുപതബകേളബലനായബ  ബഡേച്ച്  ബനാങ്കുലാം  ലലലസനസച്ച്  യൂണബറ്റുകേളുലാം
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പ്രവര്തബക്കുനണ്ടെച്ച്.  സസ്വകേനാരദ  ആശുപതബകേകളനാടെനുബനബചള്ള  ബഡേച്ച്

ബനാങ്കുകേള്ക്കു  മനാതമനാണച്ച്  നബലവബല്  ലലലസനസച്ച്  അനുവദബക്കുന്നതച്ച്.

സലാംസനാനത്തുള്ള  37  സര്ക്കനാര്  രക്തബനാങ്കുകേളബല്  26  എണ്ണലാം  രക്തഘടെകേ

കവര്തബരബക്കല്  യൂണബറ്റുകേളനാണച്ച്.  വബവബധ  ആശുപതബകേളബല്  ആധുനബകേ

സകൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടെബയ  രക്ത  ബനാങ്കുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  രക്തഘടെകേ

കവര്തബരബക്കല്  യൂണബറ്റച്ച്  തുടെങ്ങുന്നതബനുമുള്ള  നടെപടെബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  രക്തലാം

കശൈഖരബക്കുന്നതബനച്ച് മുനപനായബ പ്രധനാനലപ്പെട്ട 5 പരബകശൈനാധനകേള് നടെതനാറുലണ്ടെനലാം

രക്തലാം  ശുദമനാകണനാ  എന്നച്ച്  കേലണ്ടെത്തുന്നതബനച്ച്  ഒരു  വബകന്റെനാ  പസ്പീരസ്പീഡേച്ച്

നബലവബലുലണ്ടെനലാം ലമഡേബക്കല് കകേനാകളജബല് അപൂര്വ്വ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകേളുലടെ കശൈഖരണലാം

നടെത്തുനലണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച.  ശുദരക്തലാം കശൈഖരബക്കുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ

കലനാകേനാകരനാഗദ  സലാംഘടെനയബലല  വബദഗ്ദ്ധ  കഡേനാകര്മനാരുലടെ  സലാംഘലാം  170  രക്ത

ബനാങ്കുകേള്  പരബകശൈനാധബചച്ച്  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനപ്രകേനാരലാം  സന്നദ  രക്ത

ദനാതനാക്കലള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  രക്തലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

ഗുണനബലവനാരമുള്ള  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ആലുവ  ജബലനാ  ആശുപതബയബലല  ഡേയഗച്ച് കനനാസബകേച്ച്

ലസന്റെറബലന്റെ  ചുമതല  രക്ത  ബനാങ്കേബനച്ച്  നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശൈനാധബചച്ച്  നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.
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47 (*424) കേദനാനസര് ചബകേബത കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനച്ച് പദതബകേള്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

കേദനാനസര്  ചബകേബത  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ആര്.സബ.സബ.യബലല

കേമ്മേമ്മ്യൂണബറ്റബ  ഓകങ്കേനാളജബ  വബഭനാഗലാം,  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള്  എന്നബവ  വഴബ  കേദനാനസര്

കബനാധവല്ക്കരണവലാം  'ആയര്  ദസ്പീപ്തലാം'  പദതബയബലൂലടെ  വബവബധയബടെങ്ങളബലല

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  മുനകൂര്  കരനാഗനബര്ണ്ണയ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം

നടെതബവരുനലണ്ടെന്നച്ച് സഭലയ അറബയബച.  കരനാഗലാം മുനകൂട്ടബ കേണ്ടുപബടെബക്കുന്നതബനച്ച്

ഓറല്  കേനാവബറ്റബ  സസ്പീനബലാംഗച്ച്,  സര്വ്വബക്കല്  സസ്പീനബലാംഗച്ച്  എന്നസ്പീ  സകൗകേരദങ്ങള്

ലകേനാചബന കേദനാനസര് റബസര്ചച്ച് ലസന്റെറബല് ലഭദമനാണച്ച്. വദനനാര്ബുദലാം, സനനാര്ബുദലാം,

ഗര്ഭനാശൈയ കേദനാനസര് എന്നബവ നബയനണവബകധയമനാക്കുന്നതബനച്ച് ആകരനാഗദ വകുപ്പെച്ച്

മുനതൂക്കലാം  നല്കുനണ്ടെച്ച്.  എലനാ  വര്ഷവലാം  കഡേനാകര്മനാര്ക്കുലാം  നഴ്സുമനാര്ക്കുലാം

റസ്പീജബയണല്  കേദനാനസര്  ലസന്റെറുകേളബല്  വചച്ച്  പരബശൈസ്പീലനലാം  നല്കുകേയലാം  ജബലനാ

കേദനാനസര്  ലകേയര്  ലസന്റെറുകേളബലുലാം  ജബല,  ഉപജബല  അടെബസനാനതബല്

പഞനായത്തുതലതബലുലാം  വബനദസബചച്ച്  കരനാഗ  ചബകേബതയലാം  നബര്ണ്ണയവലാം

നടെതബവരുനണ്ടെച്ച്.  കദശൈസ്പീയ  ആകരനാഗദ  ദകൗതദതബലന്റെ  ഫണ്ടെച്ച്  ഉപകയനാഗബചച്ച്

മുനബസബപ്പെല്  പ്രകദശൈങ്ങളബല്  കേദനാനസര്  നബര്ണ്ണയ  കേദനാമ്പുകേള്

സലാംഘടെബപ്പെബക്കുനണ്ടെച്ച്.  എലനാ  വബഭനാഗലാം  ആശുപതബകേലളയലാം

കകേനാര്തബണക്കബലക്കനാണ്ടെച്ച് 'കേദനാനസര് ഗ്രബഡേച്ച് '  രൂപവല്ക്കരബക്കുന്നതബലന്റെ പ്രനാരലാംഭ
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നടെപടെബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  നബലവബലുള്ള  5  ലമഡേബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  സമഗ്ര

കേദനാനസര്  ചബകേബതനാ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുകേയലാം

തബരുവനന്തപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേനാഴബകക്കനാടെച്ച്  ലമഡേബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്

ലകേനാബനാള്ട്ടച്ച്  ലമഷസ്പീനുലാം,  തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാട്ടയലാം,  തൃശൂര്  ലമഡേബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബല്  ലസ്പീനബയര്  ആകബലകററ്ററുലാം  വനാങ്ങുന്നതബനുള്ള  അനുമതബയലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഇന്തദന  കേകൗണ്സബല്  കഫനാര്  ലമഡേബക്കല്  റബസര്ചബലന്റെ

സഹകേരണകതനാലടെ  തൃശ്ശൂര്  ലമഡേബക്കല്  കകേനാകളജബല്  കേദനാനസര്  രജബസബ

പ്രവര്തബചവരുനലണ്ടെനലാം  കേബഫ്ബബ  സഹനായകതനാലടെ  379.73  കകേനാടെബ  രൂപ

ലചലവബല് ലകേനാചബന കേദനാനസര് റബസര്ചച്ച്  ലസന്റെര് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ജബലനാ  കേദനാനസര്  ലകേയര്  പദതബ  18  ആശുപതബകേളബല്

ലഭദമനാലണനലാം  കരനാഗബകേലള  പരബചരബക്കുന്നതബനുലാം  സനാന്തസ്വന  ചബകേബത

നല്കുന്നതബനുലാം  'അഭയലാം'  എന്ന  കപരബല്  പനാലബകയറ്റസ്പീവച്ച്  കേസ്പീകമനാലതറനാപ്പെബ

ലസന്റെറുകേള്  എലനാ  ജബലയബലുലാം  പ്രവര്തബക്കുനലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെടുന്ന  തനാലൂക്കനാശുപതബകേളബല്  മുനകൂര്

കരനാഗനബര്ണ്ണയ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏര്ലപ്പെടുതബ  ജബലകേളബകലയച്ച്

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാലണനലാം  മലബനാര്  കേദനാനസര്  ലസന്റെറബലന  പബ.  ജബ.

ഇനസബറ്റമ്മ്യൂട്ടനായബ  ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച്  മനാസര്  പനാന  തയനാറനാക്കബ  തുടെര്നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.
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 (നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത  4289

മുതല്  4604 വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  39  എണ്ണതബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


