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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   13,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

I. അനുകമഞദനഞ്ചാം
ഓസഞര് അവഞര്ഡച്ച് കജേതഞകള്കച്ച് അനുകമഞദനഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  മബകേച കഡഞകേക്യുകമന്റെറബ ഫബലെബഞ്ചാം,  ഒറബജേബനല്  കസഞഞ്ചാംഗച്ച്

വബഭഞഗങ്ങളബല്     ഓസഞര്  അവഞര്ഡച്ച്  കേരസ്ഥമഞകബ   കലെഞകേത്തബകന്റെ

കനറുകേയബല്   രഞജേദത്തബകന്റെ   യശസ്സുയര്ത്തബയ  പ്രതബഭകേകള   മുക്തകേണഞ്ചാം

അഭബനനബക്കുകേയഞ്ചാം  ആദരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുന.   ഇഇൗ അപൂര്വ്വകനടത്തബല്

എലഞ  ഇനദകഞര്ക്കുമുള്ള  സകനഞഷത്തബല്  കകേരള  നബയമസഭയഞ്ചാം

പങ്കുകചരുന.
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II. അടബയനരപ്രകമയഞ്ചാം

ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണ പഞന്റെബകലെ തസ്പീപബടബത്തഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്:   കകേഞചബ  ബ്രഹ്മപുരകത്ത  മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണ  പഞന്റെബകലെ

പഞസബകേച്ച്  മഞലെബനദങ്ങള്കടകമുണഞയ  തസ്പീപബടബത്തത്തബല്  മഞരകേമഞയ

വബഷവഞതകേഞ്ചാം  അനരസ്പീക്ഷത്തബല്  പടര്ന്നതുമൂലെഞ്ചാം  ജേനങ്ങളബല്

ആകരഞഗദപ്രശ്നങ്ങളുണഞയബട്ടുള്ളതഞയബ പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമഞയ സഞഹചരദഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചച്ച്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നഞവശദകപ്പെടച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ

ടബ.  കജേ.  വബകനഞദച്ച്,  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ,  കമഞനസച്ച്  കജേഞസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്

കജേകബച്ച്, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന, ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. രമ എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്

50 പ്രകേഞരഞ്ചാം കനഞടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജേച്ച്):  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദപഞന്റെബല്  അഗബബഞധ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്

കചയ്തകപ്പെഞള്ത്തകന്ന  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേഞപനകത്തഞകട  ആകരഞഗദ

സഞ്ചാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെഞകബയബട്ടുണച്ച്.  ഇന്നകലെ

കകവകുകന്നരകത്തഞകട  തസ്പീ  പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  അണചബട്ടുകണനഞ്ചാം

വഞയമലെബനസ്പീകേരണകത്തഞതച്ച്  ഗണദമഞയ  രസ്പീതബയബല്   കമചകപ്പെടബട്ടുകണനഞ്ചാം

എറണഞകുളഞ്ചാം  ജേബലഞ  കേളക്ടര് റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   വരുഞ്ചാംമണബക്കൂറുകേളബല്
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വസ്പീണഞ്ചാം  പുകേകയഞ   തസ്പീകയഞ  ഉണഞകേഞനുള്ള  സഞധദതകൂടബ  കേണകബകലെടുത്തച്ച്

അഗബശമനകസന  ശക്തമഞയ  പ്രതബകരഞധപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഒരുകബയബട്ടുണച്ച്.

ബ്രഹ്മപുരത്തച്ച്  രണച്ച്  ഓകബജേന   പഞര്ലെറുകേള്  സജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  ആകരഞഗദ

വകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബല് ഡബ.എഞ്ചാം.ഒ. ഓഫസ്പീസച്ച്,  കേളമകശ്ശേരബ  കമഡബകല് കകേഞകളജേച്ച്

എന്നബവബടങ്ങളബല് കേണ്കടഞള് റൂമുകേള്  തുറക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്തബരുന.  വടവുകകേഞടച്ച്

സഞമൂഹബകേഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രത്തബല്  24  മണബക്കൂറുഞ്ചാം  കഡഞക്ടറുകട  കസവനഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം  കേബടത്തബ  ചബകേബത്സയ്ക്കുകവണ

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങകളര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  പള്മകണഞളജേബസ്റ്റുകേളുകട  കസവനഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം  തൃപ്പൂണബത്തുറ തഞലൂകഞശുപതബയബല്  20-ഉഞ്ചാം  എറണഞകുളഞ്ചാം

ജേനറലെഞശുപതബയബല്  100-ഉഞ്ചാം  കബഡ്ഡുകേള്  സജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  കേളമകശ്ശേരബ

കമഡബകല്  കകേഞകളജേബല്  പസ്പീഡബയഞടബകേച്ച്  കകഹഡബപ്പെനഡനസബ  യൂണബറച്ച്,

കസഞകേച്ച്   കേഞഷഷഞലെബറബ  എന്നബവ  ക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  ഇന്നകലെ

കകവകുകന്നരഞ്ചാംവകര   851  കപര്  ആശുപതബകേളബകലെത്തബയബട്ടുള്ളതഞയബ

എറണഞകുളഞ്ചാം  ഡബ.എഞ്ചാം.ഒ.  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്   കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  കേഴബഞ്ഞ  10

ദബവസങ്ങളബലെഞയബ   9  കമഡബകല്  കേദഞമ്പുകേള്  അവബകട  നടത്തബയബട്ടുണച്ച്.

ദുരനമുണഞയ  സ്ഥലെത്തച്ച്  ആശഞ  വര്കര്മഞകര  ഉപകയഞഗബചച്ച്  ഫസ്പീല്ഡുതലെ

സര്കവ്വ നടത്തഞനുഞ്ചാം  സഷകേഞരദ ആശുപതബകേളുകടതുള്കപ്പെകടയള്ള കമഞകകബല്
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കബനബക്കുകേളുകട  കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം ഗര്ഭബണബകേള്കഞയബ ആന്റെബനഞറല്

സസ്പീനബഞ്ചാംഗച്ച്  നടത്തഞനുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്.  കപഞതുജേനഞകരഞഗദഞവസ്ഥ

സൂക്ഷ്മമഞയബ  അവകലെഞകേനഞ്ചാം  കചയ്യുകേയഞ്ചാം   വബദഗ്ദ്ധരുകട  അഭബപ്രഞയത്തബകന്റെ

അടബസ്ഥഞനത്തബല്  ആകരഞഗദസഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനച്ച്  ക്രമസ്പീകേരണ

ങ്ങകളഞരുക്കുകേയഞ്ചാം   പ്രതബകരഞധമഞര്ഗ്ഗങ്ങള് സഷസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം     കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജേ  .    വബകനഞദച്ച്:  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ  പഞന്റെബകലെ

തസ്പീപബടബത്തഞ്ചാംമൂലെമുണഞയ  വബഷപ്പുകേ  കകേഞചബയബകലെയഞ്ചാം  പരബസര

പ്രകദശങ്ങളബകലെയഞ്ചാം  ജേനജേസ്പീവബതഞ്ചാം ദുസ്സഹമഞകബയബരബക്കുകേയഞണച്ച്.   കേടകേള്,

വബദദഞഭദഞസ  സ്ഥഞപനങ്ങള്,  ഓഫസ്പീസുകേള്  എന്നബവയകട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം നബലെയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ടൂറബസഞ്ചാം കമഖലെ വലെബയ പ്രതബസനബയബലുമഞണച്ച്. തസ്പീ

പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  അണയഞന  ഇതുവകര  സഞധബചബടബകലനമഞതമല  ഫയര്

എഞബനുകേള്കച്ച് ആവശദത്തബനുള്ള ജേലെഞ്ചാം ലെഭബക്കുനമബല. വഞയമലെബനസ്പീകേരണഞ്ചാം

അതബരൂക്ഷമഞകണനഞ്ചാം  അനരസ്പീക്ഷത്തബല്  കേഞര്ബണബകന്റെ  അളവച്ച്

ക്രമഞതസ്പീതമഞയബ  വര്ദബചബരബക്കുനകവനഞ്ചാം  മലെബനസ്പീകേരണ  നബയനണ

കബഞര്ഡച്ച് അറബയബചബട്ടുഞ്ചാം യഞകതഞരു നടപടബയഞ്ചാം സഷസ്പീകേരബചബടബല.  പ്രതബകഷധഞ്ചാം

ഭയന്നച്ച്  സര്കഞരുഞ്ചാം  കകേഞര്പ്പെകറഷനുഞ്ചാം  വബഷയങ്ങള്  ലെഘൂകേരബകഞനഞണച്ച്

ശമബക്കുന്നതച്ച്.   ബഹു.  കകേരള  ഹഹകകഞടതബ  ഇടകപടതബനുകശഷമഞണച്ച്
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സര്കഞര് പ്രതബകരഞധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഞയബ മുകന്നഞട്ടുകപഞയതച്ച്.  തസ്പീപബടബചച്ച്  9

ദബവസങ്ങള്ക്കുകശഷമഞണച്ച് സ്ഥബതബ വബലെയബരുത്തഞന രണച്ച് മനബമഞര് പഞന്റെച്ച്

സനര്ശബചതച്ച്.  തസ്പീയണയഞനുള്ള  പരമ്പരഞഗത  രസ്പീതബകച്ച്  മഞറഞ്ചാം

വരുത്തബകകഞണച്ച്  കേഞലെഞനുസൃതമഞയബ ഫയര് ആനഡച്ച് കറസസ്ക്യൂ വബഭഞഗകത്ത

ശക്തബകപ്പെടുകത്തണതച്ച്  അനബവഞരദമഞണച്ച്.  തസ്പീ  നബയനബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

പ്രതദഞഘഞതങ്ങള്  മനസ്സബലെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ജേബലഞകേളക്ടറുഞ്ചാം  നഗരസഭയഞ്ചാം

പരഞജേയകപ്പെട്ടു.  ആദദകത്ത  രണദബവസഞ്ചാം  തസ്പീ  അണയ്ക്കുന്നതബല്  ഒരു

ഏകകേഞപനവുഞ്ചാം  ഉണഞയബകലനമഞതമല,  തസ്പീ  പടരഞത്ത  സ്ഥലെങ്ങള്

സുരക്ഷബതമഞകഞനുള്ള നടപടബയഞ്ചാം സഷസ്പീകേരബചബടബല. പുകേമൂലെഞ്ചാം ആയബരകത്തഞളഞ്ചാം

ആളുകേള്  വബവബധ  ആകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  അഭയഞ്ചാം  പ്രഞപബചബരബക്കുകേയഞ്ചാം

ഇരടബയബലെധബകേഞ്ചാം  ആളുകേള്  വസ്പീടുകേളബല്  ബുദബമുട്ടുകേയമഞണച്ച്.  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം

മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണ  പഞന്റെബകലെ  തസ്പീപബടബത്തവുമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  ഹ്രസഷ-

ദസ്പീര്ഘകേഞലെ  ആകരഞഗദ  പ്രശ്നങ്ങളുണഞകേഞകമന്നഞണച്ച്  ആകരഞഗദപ്രവര്ത്തകേര്

പറയന്നതച്ച്.  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം പഞന്റുമഞയബ ബനകപ്പെടച്ച് ഉയര്നവന്നബട്ടുള്ള അഴബമതബ

ആകരഞപണങ്ങളബല്  സമഗ്രമഞയ  അകനഷഷണഞ്ചാം  നടത്തണഞ്ചാം.  ഈ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.  
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തകദ്ദേശസഷയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എഹകസച്ച്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജേഷച്ച്):  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ  സഞ്ചാംസരണപഞന്റെബകലെ  തസ്പീപബടബത്തഞ്ചാം  വളകര

ഗഇൗരവകത്തഞകടയഞണച്ച് സര്കഞര് കേഞണുന്നതച്ച്. തസ്പീ പടരുന്നതച്ച് നബയനബകഞന

അഗബശമന-നഞവബകേ  കസനകേകള  വബനദസബക്കുകേയഞ്ചാം  കേണ്കടഞള്  റൂഞ്ചാം

സജ്ജസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   തസ്പീ   നബയനബകഞന  സഞധബച്ചുകവങ്കബലുഞ്ചാം

പുകേയച്ച്  ശമനമുണഞകേഞത്തതബനഞല് ഉന്നതതലെ കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന്നച്ച്  വഞയവബകന്റെ

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  നബരനരമഞയബ  കമഞണബറര്  കചയ്യഞനുള്ള  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ഫയര്കഫഞഴച്ച്,  കനവബ,  എയര്കഫഞഴച്ച്  എന്നബവയകട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം ഉഇൗര്ജ്ജബതമഞക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   തസ്പീ അണയഞന സര്കഞര്

സഷസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്  ശരബയഞയതുഞ്ചാം  ശഞസസ്പീയമഞയതുമഞയബരുനകവന്നച്ച്

വബദഗ്ദ്ധര് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  സര്കഞര് കേഞരദക്ഷമമഞയഞ്ചാം ഫലെപ്രദമഞയമഞണച്ച്

ഇകഞരദത്തബല്  ഇടകപടബട്ടുള്ളതച്ച്.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദഞസമബലഞകത

കയഞജേബച്ചുനബന്നച്ച്  കനരബകടണ  ഒരു  പ്രശ്നമഞണബതച്ച്.  കകേഞചബ  കകേഞര്പ്പെകറഷനച്ച്

ചുറ്റുമുള്ള  നഗരസഭകേളബകലെ  മഞലെബനദഞ്ചാംകൂടബ  ഇവബകട

നബകക്ഷപബചതുകകേഞണഞണച്ച്   വലെബയ കതഞതബലുള്ള മഞലെബനദമലെ രൂപകപ്പെടതച്ച്.

എയര്  കേഷഞളബറബ  നബരനരമഞയബ  വബലെയബരുത്തബയതബകന്റെ  അടബസ്ഥഞനത്തബല്

പരബഭഞനരഞകകേണ സഞഹചരദഞ്ചാം ഒരുഘടത്തബലുമുണഞയബടബല.    ജേനങ്ങളബല്
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പരബഭഞനബ  പരത്തഞനുള്ള  വസ്തുതഞവബരുദമഞയ  പ്രചരണമഞണച്ച്  ചബലെ

മഞധദമങ്ങള്  നടത്തുന്നതച്ച്.   2009-ല് മബകേച സസ്പീകറഞ കവസച്ച് നഗരത്തബനുള്ള

കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകന്റെ അവഞര്ഡച്ച്   ലെഭബച   കകേഞചബകയ    മഞലെബനദമലെയഞയബ

മഞറബയതബകന്റെ  ഉത്തരവഞദബതഷഞ്ചാം  ആര്കഞകണന്നച്ച്  വബലെയബരുത്തണഞ്ചാം.

ബ്രഹ്മപുരത്തച്ച്  ഇതബനുമുമ്പുഞ്ചാം  പലെതവണ  മഞലെബനദക്കൂമ്പഞരങ്ങള്കച്ച്

തസ്പീപബടബചബട്ടുണച്ച്.   ഇകപ്പെഞഴുണഞയ  തസ്പീപബടബത്തഞ്ചാം  പത്തുദബവസത്തബനുള്ളബല്

നബയനബകഞനുഞ്ചാം  സ്ഥബതബഗതബകേള്  പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  നബയനണ

വബകധയമഞകഞനുഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.   മുനപരബചയമബലഞത്ത  വദഞജേ/കേടലെഞസച്ച്

കേമ്പനബകഞണച്ച് മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണത്തബകന്റെ ചുമതലെ ഏല്പ്പെബചബരബക്കുന്നകതന്ന

പ്രചരണഞ്ചാം  വസ്തുതഞവബരുദമഞണച്ച്.  പനണച്ച്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങളബകലെ  രണച്ച്

ഡസകനഞളഞ്ചാം  നഗരങ്ങളബല്  മഞലെബനദ  സഞ്ചാംസരണഞ്ചാം  നടത്തബവരുന്ന

കേമ്പനബകഞണച്ച് ബ്രഹ്മപുരകത്ത മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണ കേരഞര് നല്കേബയബട്ടുള്ളതച്ച്.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തുടനസ്പീളമുള്ള കലെഗസബ കവസച്ച് നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്തച്ച്  45  ഏകര് സ്ഥലെഞ്ചാം

ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേഞലെത്തച്ച്  വസ്പീകണടുത്തബട്ടുണച്ച്.   കകേഞചബ  നഗരകത്ത

മഞലെബനദമുക്തമഞകഞനുള്ള  പരബശമത്തബനച്ച്  പ്രതബപക്ഷ  പബന്തുണ

അഭദര്തബക്കുന.   ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചച്ച്  ചര്ച

കചകയ്യണതബല.
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജേച്ച്): ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ  സഞ്ചാംസരണ  പഞന്റെബകലെ  തസ്പീപബടബത്തഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

ഉണഞകേഞനബടയള്ള  ആകരഞഗദപ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകഞന  ഹ്രസഷകേഞലെ,

ദസ്പീര്ഘകേഞലെ പദതബകേള് ആകരഞഗദ വകുപ്പെച്ച് നടപ്പെബലെഞക്കുനണച്ച്.  ഡബ.എഞ്ചാം.ഇ.-

യകടയഞ്ചാം  ഡബ.എചച്ച്.എസച്ച്.-കന്റെയഞ്ചാം  കനതൃതഷത്തബലുള്ള  ഉന്നത  എകച്ച്കപര്ടച്ച്

പഞനലെബകന്റെ കനതൃതഷത്തബല് 24 മണബക്കൂറുഞ്ചാം അടബയനര ചബകേബത്സഞ സഇൗകേരദഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കമഞഹബല്  കബനബക്കുകേളുഞ്ചാം  കസഷദഞലെബറബ  കബനബക്കുകേളുഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബചച്ച്  കസഷദലെബസച്ച്  കഡഞക്ടര്മഞരുകട  കസവനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   ചബകേബത്സ  കതടബയ  851  കപരബല്  769  കപരുഞ്ചാം  സര്കഞര്

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളഞണച്ച്  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേഞചബയബകലെ

സഞഹചരദഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  ആകഗഞളതലെത്തബല്  ആകരഞഗദവബദഗ്ദ്ധരുമഞയബ

ചര്ച  നടത്തുകേയഞ്ചാം  വബഷയത്തബല്  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  സമര്പ്പെബകഞന  വബദഗ്ദ്ധ

സമബതബകയ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  ഈ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയനരപ്രകമയഞവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  ബ്രഹ്മപുരകത്ത

തസ്പീപബടബത്തഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  നഗരത്തബലുഞ്ചാം  പ്രഞനപ്രകദശങ്ങളബലുഞ്ചാം  അയല് ജേബലകേളബലുഞ്ചാം
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വബഷപ്പുകേ  നബറഞ്ഞബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  ഹ്രസഷകേഞലെകത്തയച്ച്  കചഞറബചബല്,

ശഷഞസഞ്ചാംമുടല്,  ചുമ,  ഛര്ദ്ദേബ  തുടങ്ങബയ  പ്രശ്നങ്ങളുഞ്ചാം  ഭഞവബയബല്  കേദഞനസര്

ഉള്കപ്പെകട  ശരസ്പീരത്തബകന്റെ  മുഴുവന  അവയവങ്ങകളയഞ്ചാം  ബഞധബകഞനബടയള്ള

മഞരകേകരഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഉണഞകേഞന  സഞധദതയകണന്നഞണച്ച്  കഎ.എഞ്ചാം.എ.

പ്രസബഡന്റെച്ച്  ഉള്കപ്പെട  വബവബധ  വബഭഞഗഞ്ചാം  കസഷദഞലെബറബ  കഡഞക്ടര്മഞരുകട

കയഞഗത്തബല്  അഭബപ്രഞയകപ്പെടതച്ച്.  തസ്പീപബടബചച്ച്  മൂന്നച്ച്  ദബവസത്തബനുകശഷഞ്ചാം

കകേഞചബയബല്  ആകരഞഗദ  പ്രശ്നങ്ങളബകലന്ന  തരത്തബലുള്ള  ആകരഞഗദ

വകുപ്പുമനബയകട പ്രസഞവന ഏതച്ച് റബകപ്പെഞര്ടബകന്റെ അടബസ്ഥഞനത്തബലെഞകണന്നച്ച്

വദക്തമഞകണഞ്ചാം.  പ്രതബകഷധഞ്ചാം  ഭയന്നച്ച്  വബഷയഞ്ചാം  ലെഘൂകേരബകഞനുള്ള

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശമഫലെമഞയഞണച്ച്  പ്രശ്നഞ്ചാം  ഇതയധബകേഞ്ചാം  സങ്കസ്പീര്ണ്ണമഞയതച്ച്.

തസ്പീ  അണയഞന  ഉപകയഞഗബച  ലെക്ഷകണകബനച്ച്  ലെബറര്  കവള്ളഞ്ചാം

കേടമ്പ്രയഞറബകലെയച്ച്  ഒഴുകേബകയത്തബയകതഞകട  അവബടകത്ത  വഞയവുഞ്ചാം  കവള്ളവുഞ്ചാം

പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  മലെബനസ്പീകേരബകകപ്പെടബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  വബഷവഞതകേഞ്ചാം

ശഷസബചതുമൂലെഞ്ചാം  ഭഞവബയബല്  ഉണഞകേഞനബടയള്ള  ആകരഞഗദപ്രശ്നങ്ങള്

സഞ്ചാംബനബചച്ച്  പഠനഞ്ചാം  നടത്തഞന  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  തയ്യഞറഞയബടബല.

നഞവബകേകസനയകട  പരബമബതമഞയ  കസവനഞ്ചാം  ലെഭബച്ചുകവന്നലഞകത  ഇഇൗ

കകക്രസബസച്ച് മറബകേടകഞന ജേബലഞ ഭരണകൂടകമഞ സര്കഞകരഞ ഉത്തരവഞദബതഷഞ്ചാം
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കേഞണബകഞത്തതച്ച്  ദഇൗര്ഭഞഗദകേരമഞണച്ച്.   ബ്രഹ്മപുരകത്ത  മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണ

പഞന്റെബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  കലെഗസബ  കവസച്ച്  സഞ്ചാംസരബക്കുന്നതബനച്ച്

മഞനദണ്ഡങ്ങള്കച്ച് വബരുദമഞയബ ഒരു കേരഞറുകേഞരകന കകേഞണവന്നച്ച് 22 കകേഞടബ

രൂപ  കമഞബബകകലെകസഷന  അഡഷഞനസച്ച്  ഇനത്തബല്  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

കേഞലെഞവധബ  കേഴബഞ്ഞബട്ടുഞ്ചാം  അവബകട  യഞകതഞരു  പ്രവൃത്തബയഞ്ചാം  പരബകശഞധനയച്ച്

കചല്ലുകമ്പഞള്  കചയ്തബടബകലന്നച്ച്  വദക്തമഞകുകമന്നതബനഞല്  ആ  കേമ്പനബയഞണച്ച്

മഞലെബനദക്കൂമ്പഞരത്തബല്   കപകടഞള്  ഒഴബചച്ച്  കേത്തബചതച്ച്.   ഇതയഞ്ചാം  വലെബയ

അഴബമതബയബല്  മുങ്ങബയ  സഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  നടന്നച്ച്  12  ദബവസമഞയബട്ടുഞ്ചാം  പ്രഞഥമബകേ

അകനഷഷണഞ്ചാം  നടത്തഞനകപഞലുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞയബടബല.  ഇതുസഞ്ചാംബനബചച്ച്

ഗഇൗരവമഞയബ അകനഷഷബകഞന സര്കഞര് തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. 

(പ്രതബപക്ഷ കനതഞവബകന്റെ പരഞമര്ശവുമഞയബ ബനകപ്പെട ബഹളകത്തത്തുടര്ന്നച്ച്

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഒന്നടങ്കഞ്ചാം  സസ്പീകറുകട  ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നച്ച്  ബഞനറുഞ്ചാം

പകഞര്ഡുകേളുമുയര്ത്തബ  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം  വബളബചച്ച്  സഭഞനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുന്നതബനഞല്  ബഹു.  സസ്പീകര്

കേഞരദവബവരപ്പെടബകേയബകലെ അടുത്ത ഇനത്തബകലെയച്ച് കേടന.)

III. ശദക്ഷണബകല് 

കകേന്ദ്രപദതബ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട കവതന പ്രശ്നങ്ങള്
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ശസ്പീ  .    ടബ  .    പബ  .    രഞമകൃഷ്ണന:  കകേന്ദ്ര  സസ്പീമുകേളുകട  ഭഞഗമഞയ  ആശ,

അങ്കണവഞടബ,  എന.എചച്ച്.എഞ്ചാം.,  നഞഷണല് ആയഷച്ച്  മബഷന,  ക്രകഷ,  സ്കൂള്

ഉചഭക്ഷണഞ്ചാം  പഞകേഞ്ചാം  കചയ്യല്,  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലുറപ്പെച്ച്  പദതബ

തുടങ്ങബയ  കമഖലെകേളബല്  ആയബരകണകബനച്ച്  അഭദസവബദദരുഞ്ചാം  കതഞഴബല്

കകവദഗ്ദ്ധദമുള്ളവരുമഞണച്ച്  മതബയഞയ  പരബരക്ഷയബലഞകത  കജേഞലെബ

കചയ്തുവരുന്നതച്ച്.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട അദഷഞനഭഞരഞ്ചാം ബനകപ്പെട ഉകദദഞഗസ്ഥര്

മനസ്സബലെഞകഞത്തതുഞ്ചാം  സമയനബഷ്ഠയബലഞത്ത  കജേഞലെബയഞ്ചാം  പുതബയ

ഉത്തരവഞദബതഷവുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  പ്രയഞസഞ്ചാം  സൃഷബക്കുനണച്ച്.

കകേന്ദ്ര/സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സര്കഞരുകേളുകട  വബവബധ  പദതബയബനകേസ്പീഴബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ബുദബമുടച്ച്  കേണകബകലെടുത്തുഞ്ചാം  സസ്പീ

കതഞഴബലെഞളബകേകളന്ന  പരബഗണന  നല്കേബയഞ്ചാം  മതബയഞയ  ഓണകററബയവുഞ്ചാം

ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞന  മുനകേകയ്യടുക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  പ്രസ്തുത

കതഞഴബലെഞളബകേള്  കനരബട്ടുകകേഞണബരബക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബകശഞധബക്കുന്നതബനച്ച്

ബനകപ്പെട വകുപ്പുമനബയകട കനതൃതഷത്തബല് കകഹകലെവല് കകേഞണ്ഫറനസച്ച്

നടത്തഞനുഞ്ചാം  കടഡച്ച്  യൂണബയന  സഞ്ചാംഘടനകേളുമഞയബ  ചര്ച  നടത്തബ

പ്രശ്നപരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണഞനുഞ്ചാം നടപടബ സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്  ): കകേരളത്തബല്

ആശ  പദതബയബനകേസ്പീഴബല്  ഗ്രഞമ/നഗരപ്രകദശങ്ങളബലുഞ്ചാം  കകടബല്

കമഖലെയബലുമഞയബ പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന്നവര്കച്ച് കകേന്ദ്ര സര്കഞര് എന.എചച്ച്.എഞ്ചാം.

വഴബ നല്കുന്ന പ്രതബമഞസ ഇനകസന്റെസ്പീവുഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞര് മഞസഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം

നല്കുന്ന  ഓണകററബയവുഞ്ചാം വബവബധ പദതബകേളബല് നബനമുളള ഇനകസന്റെസ്പീവുഞ്ചാം

ലെഭബക്കുനണച്ച്.  2022  ഏപ്രബല്  മുതല്  പ്രതബമഞസ  കടലെകഫഞണ്

അലെവനസഞയബ  200  രൂപ  നല്കുനണച്ച്.  നബലെവബല്  രണച്ച്  മഞസകത്ത

ഓണകററബയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുന്ന  രസ്പീതബക്കുപകേരഞ്ചാം  മൂന്നച്ച്  മഞസകത്ത

ഓണകററബയത്തബനുളള  അനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം  2023  കഫബ്രുവരബ  മഞസഞ്ചാം

വകരയളള ഓണകററബയഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുന്നതബനഞയബ  184.34  കകേഞടബ രൂപ

അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  എന.എചച്ച്.എഞ്ചാം.  മുഖഞനരഞ്ചാം

കസവനമനുഷ്ഠബക്കുന്ന  സ്കൂള്  കഹല്ത്തച്ച്  നഴ്സുമഞര്കച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

നബര്കദ്ദേശപ്രകേഞരമഞണച്ച്  ശമ്പള  വര്ദനവച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്രഞവബഷ്കൃത

പദതബയഞയ  നഞഷണല്  ആയഷച്ച്  മബഷന  മുകഖന  കേരഞറടബസ്ഥഞനത്തബല്

കജേഞലെബ  കചയ്യുന്നവര്കച്ച്  5  ശതമഞനഞ്ചാം  വഞര്ഷബകേ  ശമ്പളവര്ദനവച്ച്  ഇഇൗ

സഞമ്പത്തബകേവര്ഷഞ്ചാം  മുതല്  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  സ്കൂള്  ഉചഭക്ഷണ

പദതബ നടത്തബപ്പെബനഞയബ  നടപ്പെച്ച്  സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം  567.64  കകേഞടബരൂപ
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കചലെവഴബക്കുന്നതബനച്ച്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  വബഹബതഞ്ചാം

ലെഭബകഞത്തതബനഞല് സഞ്ചാംസ്ഥഞന വബഹബതത്തബല് നബനഞ്ചാം തുകേ അഡഷഞനസഞയബ

അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  പഞചകേകത്തഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുളള  ഏപ്രബല്-

കമയച്ച്  മഞസകത്ത  സമഞശഷഞസ  കവതനഞ്ചാം  ഒരഞഴ്ചയ്ക്കുളളബല്  നല്കുന്നതഞണച്ച്.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  അങ്കണവഞടബ  വര്കര്/മബനബ  അങ്കണവഞടബ

വര്കര്/കഹല്പ്പെര്  എന്നബവര്കച്ച്  ഓണകററബയഞ്ചാം  നല്കേബവരുനണച്ച്.

ക്രഷുകേളബകലെ  വര്കര്മഞര്കച്ച്  2022  ഡബസഞ്ചാംബര്  മഞസഞ്ചാംവകരയളള

ഓണകററബയഞ്ചാം നല്കുന്നതബനുളള ഫണച്ച് അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനച്ച്

കൂടുതല്  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്  സൃഷബക്കുന്നതബനഞയബ  കലെബര്  ബഡ്ജേറച്ച്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകനഞടച്ച്  ആവശദകപ്പെടബട്ടുണച്ച്.  വബവബധ

സസ്പീഞ്ചാം  വര്കര്മഞരുകട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  കൂടുതല്

കേഞരദക്ഷമമഞയബ  ഉപകയഞഗബകഞന  കേഴബയന്നവബധത്തബല്  പദതബകേള്

ശഞസസ്പീയമഞയബ  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുമഞയബ  മനബമഞരുകടയഞ്ചാം

ഉന്നതഉകദദഞഗസ്ഥരുകടയഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  വബളബച്ചുകചര്കണകമന്ന  നബര്കദ്ദേശവുഞ്ചാം

വബവബധ  കതഞഴബലെഞളബ  സഞ്ചാംഘടന  കനതഞകളുമഞയബ  ചര്ച  കചയ്യുന്നകേഞരദവുഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുന്നതഞണച്ച്.

(ശസ്പീ.  സബ.  ആര്.  മകഹഷച്ച്  സസ്പീറബലെബലഞതബരുന്നതബനഞല്  രണഞമകത്ത
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ശദക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല.)

IV. വദക്തബപരമഞയ വബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷകനതഞവബകന്റെ പരഞമര്ശഞ്ചാം

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജേച്ച്  ):  അടബയനരപ്രകമയഞവതരണത്തബനച്ച്  അനുമതബ

നബകഷധബചതബകനത്തുടര്നള്ള  പ്രതബപക്ഷകനതഞവബകന്റെ  പ്രസഞ്ചാംഗത്തബല്

വദക്തബപരമഞയബ  എകന്ന  ആകക്ഷപബക്കുന്ന  രസ്പീതബയബലുള്ള

പരഞമര്ശങ്ങളുണഞയബ.  തബകേച്ചുഞ്ചാം  വസ്തുതഞവബരുദമഞയ  പരഞമര്ശമഞണച്ച്

അകദ്ദേഹഞ്ചാം സഭയബല് ഉന്നയബചതച്ച്.  ഞഞന 5-ാംതസ്പീയതബ അവബകട കപഞവുകേയഞ്ചാം

സ്ഥബതബഗതബകേള്  വബലെയബരുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബരുന.  ആകരഞഗദവബദഗ്ദ്ധരുകട

നബര്കദ്ദേശപ്രകേഞരമുള്ള  പ്രതബകരഞധപ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  ഭഞഗമഞയഞണച്ച്  എന.95

മഞസച്ച് ധരബകണകമന്നഞവശദകപ്പെടബട്ടുള്ളതച്ച്.  സഭ മുമ്പഞകകേ പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്

ഉന്നയബച വസ്തുതഞവബരുദമഞയ പ്രസഞവന പബനവലെബകണഞ്ചാം. 

V. സബ്മബഷന
(1) പഞകലെഞടച്ച് ഫയര്കസഷന

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  വഞമനപുരഞ്ചാം നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബല് പഞകലെഞടച്ച്

കകേന്ദ്രമഞകബ  ഫയര്  കസഷന  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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 (മറുപടബ കമശപുറത്തുവച്ചു)

(2) കനലെച്ച്ല്ല് സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  തൃശ്ശൂര് ജേബലയബല് സഞ്ചാംഭരബച കനലബകന്റെ വബലെ

കേര്ഷകേര്കച്ച് ലെഭദമഞകഞന നടപടബ സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

 (മറുപടബ കമശപുറത്തുവച്ചു)

(സര്വ്വശസ്പീ സബ. ആര്. മകഹഷച്ച്, ടബ. കജേ. വബകനഞദച്ച്, കകേ. പബ. എ. മജേസ്പീദച്ച് എന്നസ്പീ

ബഹു.  അഞ്ചാംഗങ്ങള്   സസ്പീറബലെബലഞത്തതബനഞല്  സബ്മബഷനുകേള്

അവതരബപ്പെബചബല.)

(3) കദശസ്പീയ സമ്പഞദദപദതബ ഏജേന്റുമഞരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കേടകേഞ്ചാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന:  കദശസ്പീയ സമ്പഞദദപദതബയബല് കൂടുതല്

ഏജേന്റുമഞകര  നബയമബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നബലെവബലുളളതുഞ്ചാം  വബരമബചതുമഞയ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  അര്ഹമഞയ  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.)

(ശസ്പീ. ടബ. കഎ. മധുസൂദനന, ശസ്പീമതബ കദലെസ്പീമ, ശസ്പീ. സബ. സബ. മുകുനന എന്നസ്പീ

അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  സബ്മബഷനുകേള്ക്കുള്ള  മറുപടബ  ബനകപ്പെട  മനബമഞര്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.)
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VI. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജേറബകലെ
ധനഞഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജേച്ച്):  തഞകഴപ്പെറയന്ന ധനഞഭദര്തനകേള് അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XVIII   -   കകവദദസഹഞയരഞ്ചാംഗവുഞ്ചാം 
കപഞതുജേനഞകരഞഗദവുഞ്ചാം 

     (9430,75,85,000  രൂപ)
ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XIX  - കുടുഞ്ചാംബകക്ഷമഞ്ചാം

     (508,67,78,000 രൂപ)

 ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  രഞജ  ):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):

കകവദദസഹഞയരഞ്ചാംഗവുഞ്ചാം  കപഞതുജേനഞകരഞഗദവുഞ്ചാം   എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനകയ  സഞ്ചാംബനബച  ചടഞ്ചാം  236(3)  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രസഞവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബചബല.

 കഡഞ  .    സുജേബതച്ച് വബജേയൻപബള്ള:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

കപഞതുജേനഞകരഞഗദ-കരഞഗപ്രതബകരഞധരഞ്ചാംഗകത്ത  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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മഞതൃകേഞപരമഞണച്ച്.   നസ്പീതബ  ആകയഞഗച്ച്  സൂചബകേയബല്  തുടര്ചയഞയബ  ഒന്നഞഞ്ചാം

സ്ഥഞനഞ്ചാം  കേരസ്ഥമഞകഞനഞയതുഞ്ചാം  മഞതൃ-ശബശു  മരണനബരകച്ച്  കുറയഞന

സഞധബചതുഞ്ചാം  എസച്ച്.എ.ടബ.  ആശുപതബകയ  കസന്റെര്  കഫഞര്  എകലെനസഞയബ

ഉയര്ത്തഞന കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം കേഞസച്ച് മുകഖന  1400  കകേഞടബ രൂപയകട സഇൗജേനദ

ചബകേബത്സ  നല്കേഞനഞയതുഞ്ചാം  157  ആകരഞഗദസ്ഥഞപനങ്ങള്കച്ച്

എന.കേക്യു.എ.എസച്ച്. അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം കനടഞനഞയതുഞ്ചാം   അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  

(ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ  സഞ്ചാംസരണ  പഞന്റെബല്   തസ്പീപബടബത്തമുണഞയതച്ച്

സഞ്ചാംബനബചച്ച്  സബ.ബബ.കഎ.  അകനഷഷണഞ്ചാം  നടത്തഞന  തയ്യഞറഞകേഞത്ത

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  ബഹു.  പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്

പ്രസഞവന  നടത്തുകേയഞ്ചാം  തുടര്ന്നച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഒന്നടങ്കഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

ബഹബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്തു.)

കഡഞ  .    സുജേബതച്ച്  വബജേയൻപബള്ള    (  തുടര്ച  ):  പകേര്ച-പകേര്കചതര

വദഞധബകേള്  തടയന്നതബനഞയബ  സബച്ച്  കസന്റെറുകേകള  കഹല്ത്തച്ച്  ആനഡച്ച്

കവല്നസച്ച്   കസന്റെറുകേളഞകബ മഞറഞന സഞധബചതുഞ്ചാം ആര്ദഞ്ചാം പദതബ മുകഖന

കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലൂകട  നബരവധബ  ചബകേബത്സഞസഇൗകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തഞനഞയതുഞ്ചാം സഷഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  തഞലൂകഞശുപതബകേള്,  ജേനറല്

ആശുപതബകേള്  എന്നബവകയ  യഥഞക്രമഞ്ചാം  മള്ടബ  കസഷദഞലെബറബ/സൂപ്പെര്
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കസഷദഞലെബറബ  ആശുപതബകേളഞകബ  ഉയര്ത്തഞനഞയതുഞ്ചാം  ഓകബജേകന്റെ

കേഞരദത്തബല്  സഷയഞ്ചാംപരദഞപ്തത  കകകേവരബകഞനഞയതുഞ്ചാം  ഒ.പബ.  വബഭഞഗകത്ത

ജേനസഇൗഹൃദമഞകഞനഞയതുഞ്ചാം ഇ-കഹല്ത്തച്ച് പദതബ നടപ്പെഞകഞന സഞധബചതുഞ്ചാം

വകുപ്പെബകന്റെ കനടങ്ങളഞണച്ച്.  വസ്പീടുകേളബല് കപഞയബ ചബകേബത്സ നല്കുന്നതബനഞയബ

കകപ്രമറബ  പഞലെബകയറസ്പീവച്ച്  കകേയര്  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞയതുഞ്ചാം

കുഞ്ഞുങ്ങള്കഞയബ  'ശലെഭഞ്ചാം'  പദതബ  നടപ്പെഞകഞനഞയതുഞ്ചാം  അപൂര്വ്വ

കരഞഗങ്ങള്ക്കുളള  ചബകേബത്സയച്ച്  പരബഗണന  നല്കേഞനഞയതുഞ്ചാം  ആശഷഞസ

നടപടബകേളഞണച്ച്.  ആകരഞഗദപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുഞ്ചാം  സ്ഥഞപനങ്ങള്ക്കുകമതബകര

നടക്കുന്ന  കേകയ്യറങ്ങള്  ഫലെപ്രദമഞയബ  തടയന്നതബനച്ച്  നബയമഞ്ചാം

ശക്തമഞക്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച് ആകലെഞചബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ സബ  .   കകേ  .   ആശ: ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന. കസവന

കമഖലെയബകലെ  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ആശുപതബകേകള

ഡബജേബറകകലെസച്ച്  കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം  കരഞഗപ്രതബകരഞധത്തബനച്ച്  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സര്കഞരബനച്ച്  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  ജേസ്പീവബതകകശലെസ്പീ  കരഞഗങ്ങളുഞ്ചാം

കകേഞവബഡബകനത്തുടര്ന്നച്ച് ഹൃദയസഞ്ചാംബനമഞയ കേഞരണങ്ങളഞലുള്ള മരണങ്ങളുഞ്ചാം

തടയന്നതബനുഞ്ചാം  അവയവദഞനത്തബകന്റെ  പ്രഞധഞനദകത്തക്കുറബചച്ച്  സ്കൂള്

പഞഠദപദതബയബല്    ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം കപഞതുജേനങ്ങളബല്  അവകബഞധഞ്ചാം
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സൃഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  നസ്പീതബ ആകയഞഗബകന്റെ കദശസ്പീയ

ആകരഞഗദ  സൂചബകേയബല്  ഒന്നഞഞ്ചാം  സ്ഥഞനകത്തത്തഞനുഞ്ചാം  മബകേച

കസവനങ്ങള്ക്കുള്ള  പുരസഞരങ്ങള്  കേരസ്ഥമഞകഞനുഞ്ചാം  വകുപ്പെബനച്ച്

സഞധബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീമതബ കദലെസ്പീമ: ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.  വദഞയഞമത്തബനച്ച്

പ്രഞധഞനദഞ്ചാം  കകേഞടുകകണതബകന്റെ  ആവശദകേത  മുനനബര്ത്തബ  എലഞ

പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം ഒരു കേളബസ്ഥലെവുഞ്ചാം വദഞയഞമഞ്ചാം കചയ്യഞനുള്ള സഇൗകേരദവുഞ്ചാം

ഒരുക്കുന്നതബനച്ച്  സഷസ്പീകേരബച  നടപടബകയ  അഭബനനബക്കുന.  ജേസ്പീവബതകകശലെസ്പീ

കരഞഗങ്ങകള പ്രതബകരഞധബക്കുന്നതബനച്ച് ആകരഞഗദവകുപ്പെച്ച് ആവബഷ്ക്കരബച ജേനകേസ്പീയ

കേദഞമ്പയബനുഞ്ചാം  സസ്പീനബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം  രഞജേദത്തബനുതകന്ന  മബകേച  മഞതൃകേയഞണച്ച്.

കപരബകടഞണബയല്  ഡയഞലെബസബസച്ച്  പദതബ 12  ജേബലകേളബലെഞയബ

നടപ്പെബലെഞകബയതുഞ്ചാം   സഇൗജേനദ  കസഞകച്ച്  ചബകേബത്സഞ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  10

ജേബലകേളബല്  യഞഥഞര്തദമഞകബയതുഞ്ചാം  എലഞ  ആശുപതബകേളബലുഞ്ചാം

ആഴ്ചയബകലെഞരബകല്  കേഞനസ ര്  പ്രഞരഞ്ചാംഭ  പരബകശഞധനഞ  കബനബക്കുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബകഞന  നടപടബ  സഷസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം  സഷഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  ഇ-കഹല്ത്തച്ച്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  മുഴുവന  സര്കഞര്  ആശുപതബകേളബലുഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുകമന്ന പ്രഖദഞപനവുഞ്ചാം  സര്കഞര് ആശുപതബകേളബല് അവയവമഞറ
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ശസക്രബയയച്ച് സഇൗകേരദകമഞരുക്കുകമന്ന പ്രഖദഞപനവുഞ്ചാം ശകദയമഞണച്ച്. ജേസ്പീവബത

ഹശലെസ്പീകരഞഗ  നബര്ണ്ണയത്തബനുഞ്ചാം  ചബകേബത്സയ്ക്കുമഞയബ  ശഷഞസച്ച്  കബനബകേച്ച്

ആരഞ്ചാംഭബചതുഞ്ചാം  കേഇൗമഞരകഞരബലുഞ്ചാം  സസ്പീകേളബലുഞ്ചാം  വദഞപകേമഞയബ  കേഞണുന്ന

ആകരഞഗദപ്രശ്നമഞയ  അനസ്പീമബയ  തടയഞന  'വബവ  കകേരളഞ്ചാം'  കേഞമ്പയബന

ആരഞ്ചാംഭബചതുഞ്ചാം  പകേര്ചവദഞധബ  നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനത്തബനഞയബ  കേര്മ്മേപദതബകേള് 

തയ്യഞറഞകബയതുഞ്ചാം ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ പരബകശഞധനയഞയബ പ്രകതദകേ ദഇൗതദകസന

രൂപസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം പ്രശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണച്ച്.  ശബശുമരണ നബരകച്ച് കുറയഞന ആകരഞഗദ

വകുപ്പെച്ച്  രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയ  ഹൃദദഞ്ചാം  പദതബയബലൂകട  ഒടനവധബ  കുഞ്ഞുങ്ങളുകട

ജേസ്പീവന  രക്ഷബകഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  അരൂരബകലെ  തുറവൂര്

തഞലൂകഞശുപതബയബലുഞ്ചാം  അരൂക്കുറബ  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രത്തബലുഞ്ചാം

കസഷദലെബസച്ച്  കഡഞക്ടര്മഞരുകടയഞ്ചാം  പഞരഞകമഡബകല്  സഞഫബകന്റെയഞ്ചാം  കുറവച്ച്

നബകേത്തഞനുള്ള  നടപടബ  സഷസ്പീകേരബക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ആശുപതബയകട

വബകേസനത്തബനച്ച് പ്രകതദകേ ശദ പതബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളുകട  ഒ.പബ.  സമയഞ്ചാം  ഹവകുകന്നരഞ്ചാം  6.00  മണബവകര

ക്രമസ്പീകേരബകചങ്കബലുഞ്ചാം   കഡഞക്ടര്മഞരുകടയഞ്ചാം  പഞരഞകമഡബകല്  സഞഫബകന്റെയഞ്ചാം

അഭഞവഞ്ചാം  വലെബയ  പ്രതബസനബ  സൃഷബക്കുന്നതബനഞല്  ഇകഞരദത്തബല്

അടബയനര ശദ കചലുത്തണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    കസബഞസദന കുളത്തുങ്കല്:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം,  ആകരഞഗദഞ്ചാം,  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷബതതഷഞ്ചാം  എന്നസ്പീ  കമഖലെകേളബല്

സമഞനതകേളബലഞത്ത കനടങ്ങള് ഹകേവരബകഞന സര്കഞരബനച്ച് സഞധബചബട്ടുണച്ച്.

സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗങ്ങകള പ്രതബകരഞധബകഞന സര്കഞര് സഷസ്പീകേരബച നടപടബകേള്

അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.  എരുകമലെബ  സഞമൂഹബകേഞകരഞഗദകകേന്ദ്രഞ്ചാം,  ഇഇൗരഞറ്റുകപട,

മുണകയഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദകകേന്ദ്രങ്ങള്  എന്നബവബടങ്ങളബല്  കമചകപ്പെട

ചബകേബത്സഞ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ലെഭദമഞകബ  അവകയ  തഞലൂകഞശുപതബകേളഞയബ

ഉയര്ത്തഞനകവണ നടപടബ സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    മമ്മേബക്കുടബ:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സര്കഞരബകന്റെ  സമകയഞചബതമഞയ  ഇടകപടലുകേള്കകേഞണഞണച്ച്

ബ്രഹ്മപുരത്തുണഞയ  തസ്പീപബടബത്തഞ്ചാം  നബയനണവബകധയമഞകഞന  സഞധബചതച്ച്.

ആകരഞഗദരഞ്ചാംഗത്തച്ച്  ആദരവുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരവുഞ്ചാം  കനടബകയടുക്കുന്ന

ജേനകക്ഷമകേരമഞയ  പദതബകേകള  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  എതബര്ക്കുന്നതച്ച്

അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.  കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കച്ച്  തുരങ്കഞ്ചാം

വയ്ക്കുന്ന കകേന്ദ്ര നയങ്ങള്കച്ച് സര്വ്വഞത്മനഞ പബന്തുണ നല്കുന്ന സമസ്പീപനമഞണച്ച്

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം സഷസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. പഞലെകഞടച്ച് കമഡബകല് കകേഞകളജേബല് കഎ.പബ.

ആരഞ്ചാംഭബചച്ച്  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  തഷരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  കചര്പ്പുളകശ്ശേരബ
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കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രകത്ത  തഞലൂകഞശുപതബയകട

പദവബയബകലെയ്ക്കുയര്ത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  കഷഞര്ണ്ണൂരബകലെ  ICONS-കന്റെ  ഗ്രഞന്റെച്ച്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം തഞല്കഞലെബകേ/കേരഞര് ജേസ്പീവനകഞകര  സ്ഥബരകപ്പെടുത്തബ

മബനബമഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ   വബകേസന  തഞല്പ്പെരദങ്ങകള  ഹനബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര

നബലെപഞടബകനതബകര  പ്രതബകേരബകഞന  തയ്യഞറഞകേഞത്ത  പ്രതബപക്ഷ  നബലെപഞടച്ച്

അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    ശസ്പീനബജേബന:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട  കേഞരദങ്ങളബല്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

ഇരടത്തഞപ്പെച്ച്  നയമഞണച്ച്  സഷസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ  സഞ്ചാംസരണ

പഞന്റെബല്  പഞസബകേച്ച്  ഒഴബവഞകഞന  മുഖദമനബയകട  കനതൃതഷത്തബകലെടുത്ത

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സഷഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണ  പഞന്റെച്ച്

ഏകറടുക്കുന്നതബനച്ച്  അടബയനര  നടപടബ  സഷസ്പീകേരബക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അവബകട

കസവനമനുഷ്ഠബക്കുന്ന  കസല്ഫച്ച്  ഡബഫനസച്ച്  ടസ്പീമഞ്ചാംഗങ്ങള്കച്ച്  ഇനഷഷറനസച്ച്

പരബരക്ഷ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുന്നതബകനക്കുറബച്ചുഞ്ചാം

ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.    നസ്ക്യൂകടഞ-സസ്ക്യൂടബകല്സച്ച്  പദതബകഞയബ  5  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം   അനസ്പീമബയമുക്ത  കകേരളത്തബനഞയബ  'വബവ  കകേരളഞ്ചാം'
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കേദഞമ്പയബന  ആവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണച്ച്.  'കപഞസച്ച്പഞര്ടഞ്ചാം ഡബപ്രഷന'

പരബഹരബക്കുന്നതുമഞയബ  ബനകപ്പെട  പ്രചഞരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വദഞപകേമഞകണഞ്ചാം.   വടവുകകേഞടച്ച്  പ്രഞഥമബകേഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രത്തബകലെ  ഒഴബവുള്ള

തസബകേകേള് നബകേത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷച്ച് കുമഞര്:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

ആകരഞഗദ  കമഖലെയഞയബ  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്ന  തുകേയ്ക്കുപുറകമ  സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബ  ശബപഞര്ശ  കചയ്ത  അധബകേതുകേകൂടബ  അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കദശസ്പീയ-അനര്കദ്ദേശസ്പീയ  തലെങ്ങളബല്  നബരവധബ

പുരസഞരങ്ങള് കനടഞനഞയതുഞ്ചാം ആകരഞഗദ സൂചബകേയബല് മുന്നബകലെത്തഞനഞയതുഞ്ചാം

ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മബകേവച്ച്  വദക്തമഞക്കുന്നതഞണച്ച്.

ആകരഞഗദരഞ്ചാംഗത്തച്ച്   ആധുനബകേ  പദതബകേള്  കകേഞണവരുന്നതബകനക്കുറബചച്ച്

ആകലെഞചബകണഞ്ചാം. കരഞഗബകേകളഞടുഞ്ചാം കൂടബരബപ്പുകേഞകരഞടുഞ്ചാം ജേനപ്രതബനബധബകേകളഞടുഞ്ചാം

മഞനദമഞയബ  കപരുമഞറുന്നതബനച്ച്  കസകേസ്ക്യൂരബറബ  ജേസ്പീവനകഞര്കച്ച്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കരഞഗബകേകളഞടുള്ള  കഡഞക്ടര്മഞരുകട  സമസ്പീപനത്തബല്  മഞറഞ്ചാം

വരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  മൃതസഞസ്പീവനബ  പദതബയബകലെ

നടപടബക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരബചച്ച്  അവയവമഞറ  ശസക്രബയയബകലെ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ഒഴബവഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം തബരുവനനപുരഞ്ചാം കമഡബകല് കകേഞകളജേബല് അവയവമഞറഞ്ചാം
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ഉള്കപ്പെകടയള്ള  ശസക്രബയകേള്  നടത്തുന്നതബകലെ  അനഞസ്ഥ

അവസഞനബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം മുനകേകയ്യടുകണഞ്ചാം.  പ്രഞഥമബകേഞകരഞഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളുഞ്ചാം

സബച്ച്  കസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  നവസ്പീകേരബകഞന  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര്  ആസബവബകേസന

ഫണബല്നബനഞ്ചാം തുകേ കചലെവഴബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബജേബന:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

ഉയര്നവരുന്ന  കരഞഗഞതുരതയഞ്ചാം  പുത്തന  പകേര്ചവദഞധബകേളുഞ്ചാം

ആകരഞഗദരഞ്ചാംഗത്തച്ച്  നബരനരഞ്ചാം  ഭസ്പീഷണബ  ഉയര്ത്തബകകഞണബരബക്കുന്ന

ഘടത്തബലെഞണച്ച്  കകേരളഞ്ചാം  ആകരഞഗദകമഖലെയബല്  കലെഞകേത്തബനച്ച്  മഞതൃകേയഞയബ

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതച്ച്.  വബളര്ചമുക്ത  കകേരളത്തബനഞയബ  'വബവ'  കേഞമ്പയബന

ആവബഷ്കരബചതച്ച്  സഷഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  അവഗണനയബടയബലുഞ്ചാം

കകേരളത്തബനച്ച്  ആകരഞഗദ  സൂചബകേയബല്  കദശസ്പീയതലെത്തബല്  ഒന്നഞഞ്ചാം  സ്ഥഞനഞ്ചാം

നബലെനബര്ത്തഞനുഞ്ചാം  കദശസ്പീയ  അനര്കദ ശസ്പീയതലെങ്ങളബല്  നബരവധബ

പുരസഞരങ്ങള് കനടഞനഞയതുഞ്ചാം അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്. മഞതൃ-ശബശു മരണനബരകച്ച്

കുറയഞനഞയതുഞ്ചാം  ഹൃദദഞ്ചാം  പദതബയബലൂകട  കുടബകേള്കച്ച്  സര്കഞര്/സഷകേഞരദ

ആശുപതബകേളബലൂകട സഇൗജേനദ ഹൃദയ ശസക്രബയ നടത്തഞനഞയതുഞ്ചാം വകയഞജേന

ചബകേബത്സയച്ച്  ജേബലകേള്കച്ച്  പ്രകതദകേ  ഫണച്ച്  അനുവദബചതുഞ്ചാം  കേഞഴ്ചപ്രശ്നമുള്ള

മുഴുവന  വകയഞജേനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  തബമബര  ശസക്രബയ  നടത്തുന്നതബനഞയബ



25

'തബമബരമുക്ത  കകേരളഞ്ചാം'  പദതബ  ആവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം  ശകദയമഞണച്ച്.

തബരുവനനപുരഞ്ചാം,  കകേഞടയഞ്ചാം  കമഡബകല്  കകേഞകളജകേളബല്  കേരള്മഞറ

ശസക്രബയ  യഞഥഞര്തദമഞകബയതുഞ്ചാം  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  ഓര്ഗന  ടഞനസഞന്റെബഞ്ചാംഗച്ച്

ഇനസബറസ്ക്യൂടച്ച്  സ്ഥഞപബക്കുന്നതുഞ്ചാം  അവയവമഞറരഞ്ചാംഗകത്ത  ശകദയമഞയ

കനടമഞണച്ച്.  കകേരളത്തബകലെ ആകരഞഗദ കമഖലെ ഇനദയ്ക്കുതകന്ന മഞതൃകേയഞണച്ച്.

പ്രഞഥമബകേ  ആകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലുഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലുഞ്ചാം

ആവശദത്തബനച്ച്  ജേസ്പീവനകഞകര  നബയമബച്ചുഞ്ചാം   മബകേച  കസവനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബയഞ്ചാം

കഹഞടലുകേളബല്  ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ പരബകശഞധന കേഞരദക്ഷമമഞകബയഞ്ചാം  മഞലെബനദ

നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനത്തബനച്ച്   മുനകേകയ്യടുത്തുഞ്ചാം   മഴകഞലെപൂര്വ്വശുചസ്പീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കച്ച് കനതൃതഷഞ്ചാം  കകേഞടുത്തുഞ്ചാം കമഡബകസപച്ച്  ഉള്കപ്പെകട വബവബധ

പദതബകേള്കച്ച്  രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയഞ്ചാം   മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സര്കഞരഞണബതച്ച്.

കമഡബകല്  കകേഞകളജകേളബകലെ  കേഞര്ഡബകയഞളജേബ  വബഭഞഗത്തബലുഞ്ചാം  ഫഞര്മസബ,

ദനല്  വബഭഞഗങ്ങളബലുമുള്കപ്പെകട  ആവശദത്തബനച്ച്  കഡഞക്ടര്മഞകരയഞ്ചാം

ജേസ്പീവനകഞകരയഞ്ചാം   നബയമബകഞനുഞ്ചാം  നബലെവബകലെ  പബ.ജേബ.  സസ്പീറ്റുകേളുകട  എണ്ണഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  ആയര്കവ്വദ  കകേഞകളജകേളബലുള്കപ്പെകട  പുതബയ  പബ.ജേബ.

കകേഞഴ്സുകേള്  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം  പുതബയ  അകഞദമബകേച്ച്  കബഞകബനുള്ള  തുകേ

അനുവദബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസച്ച്  .    ജേയലെഞല്:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം പ്രഞപദമഞയതുഞ്ചാം തുലെദമഞയതുഞ്ചാം ഗുണകമന്മേയള്ളതുമഞയ ആകരഞഗദ

കസവനങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുന്നതഞണച്ച്  കകേരളത്തബകലെ ആകരഞഗദകമഖലെ.  മബകേച

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട ഫലെമഞയബടഞണച്ച് നസ്പീതബ ആകയഞഗബകന്റെ കദശസ്പീയ ആകരഞഗദ

സൂചബകേയബല് കകേരളഞ്ചാം ഒന്നഞഞ്ചാം സ്ഥഞനകത്തത്തബയതുഞ്ചാം  നബരവധബ പുരസഞരങ്ങള്

കേരസ്ഥമഞകബയതുഞ്ചാം.  എസച്ച്.എഞ്ചാം.എ (ഹസനല് മസ്കുലെര് അകടഞഫബ) കപഞലുള്ള

അപൂര്വ്വ  കരഞഗങ്ങള്  ചബകേബത്സബക്കുന്നതബനുകവണബ   എസച്ച്.എ.ടബ.  തുടങ്ങബയ

ആശുപതബകേകള കസഷദല്  കകേന്ദ്രമഞകബ മഞറ്റുന്നതബനുഞ്ചാം തബരുവനനപുരകത്ത

ഹചല്ഡച്ച്  കഡവലെപ്കമന്റെച്ച്  കസന്റെറബകന്റെ  അടബസ്ഥഞന  സഇൗകേരദഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   നടപടബ  സഷസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പഞരബപ്പെള്ളബ  കമഡബകല്

കകേഞകളജേബല്  കേഞര്ഡബകയഞളജേബ,  നസ്ക്യൂകറഞളജേബ,  കനകഫഞളജേബ  എന്നസ്പീ

വബഭഞഗങ്ങളബല്  അടബയനരമഞയബ   കഡഞക്ടര്മഞകര   നബയമബകഞനുഞ്ചാം

കകേ.എഞ്ചാം.എസച്ച്.സബ.എല്.-കന്റെ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  തഷരബതകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

ആകരഞഗദ  വകുപ്പെച്ച്  മഞതൃകേഞപരമഞയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേഞഴ്ചവചതബകന്റെ

ഫലെമഞയബടഞണച്ച്  നബരവധബ  കദശസ്പീയ പുരസഞരങ്ങള് കനടഞനഞയതച്ച്.  ചബടയഞയ
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പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട  സമസ കമഖലെകേളബലുഞ്ചാം  മുകമ്പങ്ങുമബലഞത്തവബധത്തബലുള്ള

വബകേസന  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെബലെഞകഞന  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്

സഞധബചബട്ടുണച്ച്.   ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണ  പഞന്റെബകന്റെ  ദുരവസ്ഥയകട

പ്രധഞന കേഞരണഞ്ചാം യ.ഡബ.എഫച്ച്.-കന്റെ നയസമസ്പീപനങ്ങളഞണച്ച്.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജേച്ച്): സഞമൂഹബകേ വബകേസനത്തബലൂകട കമചകപ്പെട ആകരഞഗദ അവസ്ഥയഞ്ചാം

വബകേസബത  രഞജേദങ്ങള്കച്ച്  സമഞനമഞയ  ആകരഞഗദ  സൂചകേങ്ങളുഞ്ചാം

ഹകേവരബകഞന  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനച്ച്  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  ആകരഞഗദ-വബദദഞഭദഞസ

രഞ്ചാംഗങ്ങളബകലെ മബകേച പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂകട  നസ്പീതബ  ആകയഞഗബകന്റെ സുസ്ഥബര

വബകേസന സൂചബകേയബല്  തുടര്ചയഞയബ  ഒന്നഞമകതത്തഞന സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനച്ച്

സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  കേഞരുണദ ആകരഞഗദ സുരക്ഷഞ പദതബക്കുകേസ്പീഴബല് എഞ്ചാംപഞനല്

കചയ്തബട്ടുള്ള  761  സര്കഞര്-സഷകേഞരദ  ആശുപതബകേളബലൂകട  2021-22

സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്  5,41,233  ഗുണകഭഞക്തഞകള്ക്കുഞ്ചാം  ഇഇൗ

സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം  ഡബസഞ്ചാംബര്  വകര  5,08,120  ഗുണകഭഞക്തഞകള്ക്കുഞ്ചാം

ചബകേബത്സഞ  സഇൗകേരദഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.   ഇഇൗ  സര്കഞര്

നബലെവബല്  വന്നതബനുകശഷഞ്ചാം  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്  പബ.എസച്ച്.സബ.

മുകഖന 2,946 നബയമനങ്ങള് നടത്തബയബട്ടുണച്ച്.   കമഡബകല് കകേഞകളജകേളബല്
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മഞതഞ്ചാം ലെഭദമഞയബരുന്ന ഹൃകദഞഗ,  ആനജേബകയഞപഞസബ ചബകേബത്സകേള് ആര്ദഞ്ചാം

പദതബപ്രകേഞരഞ്ചാം  11  ജേബലഞ  ആശുപതബകേളബല്ക്കൂടബ  ലെഭദമഞകബയബട്ടുണച്ച്.

വയനഞടച്ച്  ജേബലയബല്  രണച്ച്  മഞസത്തബനകേഞ്ചാം  കേഞത്തച്ച്  ലെഞബച്ച്  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതഞണച്ച്.   കേഞസര്കഗഞഡച്ച്  ജേബലയബല്  ഇ.ഇ.ജേബ.  കമഷസ്പീന

സ്ഥഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  നസ്ക്യൂകറഞളജേബസ്റ്റുകേളുകട  സ്ഥബരഞ്ചാം  തസബകേകേള്  സൃഷബചച്ച്

നബയമനഞ്ചാം  നടത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്തതബനുപുറകമ  കേഞഞ്ഞങ്ങഞടച്ച്  ജേബലഞ

ആശുപതബയബകലെ  കേഞത്തച്ച്  ലെഞബബല്  ആനജേബകയഞപഞസബ,  ആനജേബകയഞഗ്രഞഞ്ചാം

കസവനങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   പതബകനഞന്നച്ച്  ജേബലകേളബല്

നടപ്പെബലെഞകബവരുന്ന  കപരബകടഞണബയല്  ഡയഞലെബസബസച്ച്  പദതബ  മറച്ച്

ജേബലകേളബലുഞ്ചാം  വദഞപബപ്പെബക്കുന്നതഞണച്ച്.  ഇടമലെക്കുടബ,  ചടമൂന്നഞര്  ആകരഞഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  സൃഷബച  തസബകേകേള്  ഉള്കപ്പെകട  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെച്ച്

ഡയറക്ടകററബനുകേസ്പീഴബല് 347 തസബകേകേള് പുതുതഞയബ സൃഷബചബട്ടുണച്ച്.  'ഹൃദദഞ്ചാം'

പദതബയകട  കേസ്പീഴബല് ഇഇൗ സര്കഞരബകന്റെ കേഞലെത്തച്ച്  രജേബസര് കചയ്ത  8,468

കകേസുകേളബല്  3,000  കപര്കച്ച്  ഹൃദയ  ചബകേബത്സ  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയ, ഹസ്പീകമഞകഗഞമബകനഞപ്പെതബ കരഞഗബകേള്കച്ച് സമഗ്ര വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത

പരബചരണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനുള്ള  'ആശഞധഞര'  പദതബക്കുകേസ്പീഴബല്  14  ജേബലഞ

കഡ  കകേയര്  കസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  രണച്ച്  പ്രഞകദശബകേ  ചബകേബത്സഞ  കകേന്ദ്രങ്ങളുഞ്ചാം
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ആരഞ്ചാംഭബചകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം തഞലൂകച്ച് ആശുപതബകേള് വഴബ പദതബയകട കസവനഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം കരഞഗബകേളുകട ഡഞറഞ കബസച്ച് തയ്യഞറഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സഷസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  157  ആകരഞഗദ  സ്ഥഞപനങ്ങള്കച്ച്

നഞഷണല്  കേഷഞളബറബ  അക്രഡബകറഷനുഞ്ചാം  പത്തച്ച്  ആശുപതബകേള്കച്ച്  കദശസ്പീയ

'ലെക്ഷദ'  സര്ടബഫബകകഷനുഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുണച്ച്.  തബരുവനനപുരഞ്ചാം  കമഡബകല്

കകേഞകളജേച്ച്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  528  ആകരഞഗദ  സ്ഥഞപനങ്ങളബല്  ഇ-കഹല്ത്തച്ച്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  249  ആശുപതബകേകള

കപപ്പെര്കലെസച്ച്  സ്ഥഞപനങ്ങളഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബകലെ  മബക

ഡയറക്ടകററ്റുകേളുഞ്ചാം  ഇ-ഓഫസ്പീസഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വകുപ്പെബല്  പഞബഞ്ചാംഗച്ച്

നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഒരു വര്ഷഞ്ചാം  കകേഞണച്ച്  724  കഎ.സബ.യ.  കേബടകകേള്,

878  ഓകബജേന കേബടകകേള് എന്നബവ സജ്ജമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം പുതുതഞയബ  939

കവന്റെബകലെററുകേള്  സ്ഥഞപബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  കേദഞനസര്

ചബകേബത്സയമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  കേദഞനസര്  ഗ്രബഡച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

എലെബപ്പെനബ  കരഞഗനബര്ണ്ണയഞ്ചാം  കവഗത്തബലെഞക്കുന്നതബനുള്ള  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  10

ലെഞബുകേളബകലെഞരുകഞനുഞ്ചാം  199  ആശുപതബകേളബല്  ആന്റെബ-റഞബസ്പീസച്ച്

കബനബക്കുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം സഞധബചബട്ടുണച്ച്. അടപ്പെഞടബകഞയബ കസഷദല്

ഇന്റെര്കവനഷന പഞന തയ്യഞറഞകഞനുഞ്ചാം വയനഞടച്ച്,  പഞലെകഞടച്ച് ഉള്കപ്പെകടയള്ള
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ജേബലകേളബല് സബകബള് കസല് അനസ്പീമബയ സസ്പീനബഞ്ചാംഗച്ച് പുനരഞരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം ജേബലഞ

പഞഞയത്തുകേളുകട സഹഞയകത്തഞടുകൂടബ എലഞ ജേബലകേളബലുഞ്ചാം ജേബലഞ കേദഞനസര്

നബയനണ പരബപഞടബ  നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം സഞധബചബട്ടുണച്ച്.   സമഗ്രമഞയ ലെഞബച്ച്

കനറച്ച് വര്കബഞ്ചാംഗച്ച്  സബസഞ്ചാം  എറണഞകുളഞ്ചാം,  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബലകേളബല്

ആരഞ്ചാംഭബചകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  മറച്ച്  ജേബലകേളബല്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയഞയബട്ടുണച്ച്.  പുതുകബയ  പഞലെബകയറസ്പീവച്ച്  നയകരഖയനുസരബച്ചുള്ള

ആക്ഷന പഞന തയ്യഞറഞകബയകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  10  കമഡബകല് കകേഞകളജകേളബല്

പഞലെബകയറസ്പീവച്ച്  കകേയര്  വഞര്ഡുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുള്ള  നടപടബ

സഷസ്പീകേരബക്കുന്നതുമഞണച്ച്.  കകേഞന്നബ,  ഇടുകബ കമഡബകല് കകേഞകളജകേളബല്  100

വസ്പീതഞ്ചാം ലെഭബച എഞ്ചാം.ബബ.ബബ.എസച്ച്. സസ്പീറ്റുകേളബല് ഇഇൗ വര്ഷഞ്ചാം മുതല് കഞസുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്. പഞരബപ്പെള്ളബ, മകഞരബ കമഡബകല് കകേഞകളജകേളബല് 60 സസ്പീറച്ച്

വസ്പീതമുള്ള  പുതബയ  നഴബഞ്ചാംഗച്ച്  കകേഞകളജകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  കേഴബഞ്ഞു.  26

കസഷദഞലെബറബ സസ്പീറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം 9 സൂപ്പെര് കസഷദഞലെബറബ സസ്പീറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം അനുമതബ

ലെഭദമഞയബട്ടുണച്ച്.   സര്കഞര് കമഖലെയബല് സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തഞദദമഞയബ  കകസനല്

മസ്കുലെര്  അകടഞഫബയമഞയബ  ബനകപ്പെട  ഒരു  കബനബകച്ച്  തബരുവനനപുരഞ്ചാം

എസച്ച്.എ.ടബ.  ആശുപതബയബല് ആരഞ്ചാംഭബചതബനുപുറകമ അവബകട ഒരു ജേനറബകച്ച്

ഡബപ്പെഞര്ടച്ച്കമന്റുകൂടബ ആരഞ്ചാംഭബകഞന കപഞകുകേയഞണച്ച്.  സര്കഞര് കമഖലെയബകലെ
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ആദദകത്ത നസ്ക്യൂകറഞ കേഞത്തച്ച് ലെഞബച്ച് തബരുവനനപുരഞ്ചാം കമഡബകല് കകേഞകളജേബല്

പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഞയബട്ടുണച്ച്.   ഇനദന  കേഇൗണ്സബല്  ഓഫച്ച്  കമഡബകല്

റബസര്ചബകന്റെ  കസഞകേച്ച്  രജേബസബ  കസന്റെറഞയബ  തബരുവനനപുരഞ്ചാം  കമഡബകല്

കകേഞകളജേബകലെ നസ്ക്യൂകറഞളജേബ വബഭഞഗകത്ത കതരകഞ്ഞടുത്തബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  കസറച്ച്

കബഞര്ഡച്ച്  ഓഫച്ച്  കമഡബകല്  റബസര്ചച്ച്  സ്ഥഞപബച്ചുകകേഞണച്ച്  അകപകച്ച്  കടഞമ

എമര്ജേനസബ  ആന്റെച്ച്  കലെണബഞ്ചാംഗച്ച്  കസന്റെറബല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതലെ  ഓഫസ്പീസച്ച്

സജ്ജമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തച്ച്  ടഞനസഞകന്റെഷനുകവണബ  മഞതമഞയബ

ഒരു  ഇനസബറസ്ക്യൂടച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

തബരുവനനപുരഞ്ചാം-തൃശ്ശൂര് കമഡബകല് കകേഞകളജകേളബല് ആധുനബകേ രസ്പീതബയബലുള്ള

കബണ്സച്ച്  യൂണബറച്ച്  സ്ഥഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  ഭബന്നകശഷബ/ഓടബസഞ്ചാം  കുടബകേള്ക്കുഞ്ചാം

അവരുകട  മഞതഞപബതഞകള്ക്കുമഞവശദമഞയ  പരബശസ്പീലെന  പരബപഞടബകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  മഞസര്  പഞനബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

തബരുവനനപുരഞ്ചാം കമഡബകല് കകേഞകളജേബല് കമല്പ്പെഞലെ നവസ്പീകേരണമുള്കപ്പെകട

36  കകേഞടബ രൂപയകട കറഞഡച്ച് നവസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തബയബട്ടുണച്ച്.

കകേഞടയഞ്ചാം  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബല്  ഫഞര്മസബ  കകേഞകളജേബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കപഞര്ടബബള്  എകകഞ  കമഷസ്പീന,  ലെഞകപ്രഞകസഞപ്പെബ

യൂണബറച്ച്,  കമഞഡുലെര്  ഓപ്പെകറഷന  തബകയറര്  എന്നബവ
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പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച്  അനകകലെസര്,  കുടബകേളുകട

ആശുപതബയബല്  ഓകബജേന  ജേനകററര്,  കനകഫഞളജേബ  ലെഞബച്ച്  എന്നബവ

സ്ഥഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തു.  മകഞരബ  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബല്  അഫ്ലുവന്റെച്ച്

ടസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച്  പഞന്റെബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കേഞത്തച്ച് ലെഞബബകന്റെ

നബര്മ്മേഞണപ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരണഘടത്തബകലെത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

വയനഞടച്ച്  കമഡബകല് കകേഞകളജേബല് എഞ്ചാം.ബബ.ബബ.എസച്ച്.  അഡബഷനച്ച്  KUHS

അഫബലെബകയഷന ലെഭബചബട്ടുണച്ച്.  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  കമഡബകല് കകേഞകളജേബല് മദര്

ആനഡച്ച് കകചല്ഡച്ച് കഎ.സബ.യ.,  മബല്കച്ച് ബഞങ്കച്ച് സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള് എന്നബവ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം മഞതൃ-ശബശു സഞ്ചാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രത്തബല്  16  കകസ്ലെെസച്ച് സബ.ടബ.

സഞന,   അള്ടഞ  സഇൗണച്ച്  കമഷസ്പീന  എന്നബവ  സ്ഥഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  ഓര്കത്തഞ

കഎ.സബ.യ.-വബകന്റെയഞ്ചാം  കറസബഡനസച്ച്  കേഷഞര്കടഴബകന്റെയഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കനഞ്ചുകരഞഗഞശുപതബയബല് ക്രബടബകല് കകേയര് യൂണബറച്ച്

പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  PET  CT  Scan  കസന്റെര്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന

തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  തഞമരകശ്ശേരബ  തഞലൂകബകലെ  കേബനഞലൂരബല്

എയബഞ്ചാംസബനഞവശദമഞയ  സ്ഥലെമുള്കപ്പെകടയള്ള  സഇൗകേരദങ്ങള്

സജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  എയബഞ്ചാംസച്ച്  അനുവദബകണകമന്നച്ച്  വസ്പീണഞ്ചാം  കകേന്ദ്രകത്തഞടച്ച്

ആവശദകപ്പെടുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  എറണഞകുളഞ്ചാം  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബല്
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ഡബജേബറല്  മഞകമഞഗ്രഞഫബ  സഞ്ചാംവബധഞനകമര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  വബപുലെസ്പീകേരബച

ഡയഞലെബസബസച്ച് കബഞകച്ച് പ്രവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  പരബയഞരഞ്ചാം

കമഡബകല്  കകേഞകളജേച്ച്  സര്കഞര്  ഏകറടുത്തതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  772

തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയഞ്ചാം  കേഞത്തച്ച് ലെഞബച്ച്,  ഹഞര്ടച്ച് ലെഞ്ചാംഗച്ച് കമഷസ്പീന,

അനകസഷദ  വര്കേച്ച് കസഷന  തുടങ്ങബയ  ഉപകേരണങ്ങള്

സ്ഥഞപബക്കുന്നതബനഞയബ  1.69  കകേഞടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

കകേഞന്നബ  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകലെ  കകമനര്  ഓപ്പെകറഷന തബകയററബല്  30

ഒഞകബജേന  കബഡ്ഡുകേള്,  24  മണബക്കൂറുഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  ലെഞബച്ച്,  ഫഞര്മസബ

എന്നബവ ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  128  കകസ്ലെെസച്ച്  സബ.ടബ.  കമഷസ്പീന സ്ഥഞപബക്കുകേയഞ്ചാം

ഓകബജേന പഞന്റെച്ച്  പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയഞ്ചാം അകഞഡമബകേച്ച്  കബഞകബല് അനഞടമബ,

ബകയഞ  കകേമബസബ,  ഫഞര്മകകഞളജേബ  ലെഞബുകേള്,  കകലെബ്രറബ,  ലെക്ചര്

ഹഞളുകേള്,  അനഞടമബ  മസ്ക്യൂസബയഞ്ചാം  എന്നബവ  സജ്ജസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

നസ്ക്യൂകബയര്  കമഡബസബന  വബഭഞഗത്തബകലെയച്ച്  77  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  വബനബകയഞഗബചച്ച്

ഗഞലെബയഞ്ചാം  68  ഓകടഞകമറഡച്ച്  ജേനകറററുഞ്ചാം  സബനകകസസറുഞ്ചാം

ടബ.എല്.സബ.സഞനറുഞ്ചാം  സ്ഥഞപബചബട്ടുണച്ച്.  ഈ  വര്ഷഞ്ചാം കസപ്തഞ്ചാംബര്

മഞസകത്തഞടുകൂടബ  ആര്.സബ.സബ.-യബലുഞ്ചാം  എഞ്ചാം.സബ.സബ.-യബലുഞ്ചാം  കറഞകബഞടബകേച്ച്

സര്ജേറബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതഞണച്ച്.  മലെബഞര് കേഞനസര് കസന്റെറബല് ഇഇൗ വര്ഷഞ്ചാം
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Ocular Oncology  വബഭഞഗഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  15  കപര് ചബകേബത്സ കതടുകേയഞ്ചാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  ആയഷച്ച്  കമഖലെയമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  കേണ്ണൂരബല്  നബര്മ്മേബക്കുന്ന

രഞജേദഞനര  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനഞണച്ച്  ലെക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  ആയഷച്ച്

കമഖലെയബല്  വഞണബജേദപരമഞയബ  ഒഇൗഷധസസദങ്ങള്  നടുന്നതബനുഞ്ചാം  വബല്പന

നടത്തുന്നതബനുമഞയബ  വബവബധ  സഞ്ചാംഘടനകേളുകട  കനതൃതഷത്തബല്  കസറച്ച്

കമഡബകല്  കബഞര്ഡബകന്റെ  സഹഞയകത്തഞകട  കമഡബസബനല്  പഞന്റെച്ച്

കബഞര്ഡുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  കേര്മ്മേപദതബ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  14  ആശുപതബകേകള  2023-24  സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം

കവല്നസച്ച്  കസന്റെറുകേളഞകബ  മഞറഞനഞണുകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.

ആകരഞഗദപ്രവര്ത്തകേര്കച്ച്  പരബരക്ഷ  നല്കുന്നതബനഞയബ  സമഗ്രമഞകയഞരു

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തഞനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

സര്കഞര്  ആവബഷ്കരബച  'വബവ  കകേരളഞ്ചാം'  പദതബയകട  ഭഞഗമഞയബ  15-59

വയസ്സുവകര  പ്രഞയമുള്ള  സസ്പീകേള്കച്ച്  രക്തപരബകശഞധന  നടത്തബ  വബളര്ച

കേകണത്തുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  ജേസ്പീവബതകകശലെസ്പീ

കരഞഗങ്ങളുമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  ഒരു  കഹല്ത്തച്ച്  കേദഞമ്പയബന

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഇതബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ  സബച്ച്  കസന്റെറുകേകള  ജേനകേസ്പീയ
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ആകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളഞകബ  മഞറബ  ജേനകേസ്പീയ  കബ്ബുകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

ഉകദ്ദേശബക്കുന.  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ  സഞ്ചാംസരണ  പഞന്റെച്ച്  തസ്പീപബടബത്തവുമഞയബ

ബനകപ്പെടച്ച്  പ്രവര്ത്തബച  അഗബശമനകസനഞഞ്ചാംഗങ്ങള്,  സബവബല്  ഡബഫനസച്ച്

കസനയബകലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  എന്നബവര്കച്ച്  സര്കഞരബകന്റെ  ആകരഞഗദ

സ്ഥഞപനങ്ങളബല്  തുടര്ചയഞയബ  സമഗ്രമഞയ  ആകരഞഗദ  പരബകശഞധന

നടത്തഞനുഞ്ചാം  ആവശദമുളളവര്കച്ച്  സര്കഞര്  ആശുപതബകേളബല്  സഇൗജേനദ

ചബകേബത്സ നല്കേഞനുഞ്ചാം നടപടബ സഷസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്.  വനബതഞ ശബശുവബകേസന

വകുപ്പെച്ച്  കപഞസച്ച്പഞര്ടഞ്ചാം  ഡബപ്രഷനുമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബച  പഠന

റബകപ്പെഞര്ടബകന്റെ  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  ആയതബനുളള  കേര്മ്മേ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബക്കുന്നതഞണച്ച്.  സര്കഞര്  ആശുപതബകേള്

കരഞഗസ്പീസഇൗഹൃദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ജേനസഇൗഹൃദമഞക്കുന്നതബനുമഞണച്ച്  സര്കഞര്

ശമബക്കുന്നതച്ച്. ധനഞഭദര്തനകേള് പഞസ്സഞകബത്തരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

കകവദദസഹഞയവുഞ്ചാം  കപഞതുജേനഞകരഞഗദവുഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാംനമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബകക്ഷമഞ്ചാം  എന്ന  XIX-ാംനമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയഞ്ചാം

സഭ കഎകേകേകണദന പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്തു.

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം 02.21-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.
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