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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 226 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട സമ� ആേരാഗ� �ര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) ചികി�ാ സൗകര���െട �റ�ം
േപാഷകാഹാര�റ�ം �ലം പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ ഉയർ� മാ�-ശി�
മരണനിര�് റിേ�ാർ�് െച�െ���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
ചികി�ാ സൗകര���െട �റ�ം, േപാഷകാഹാര
�റ�ം �ലം പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ
ഉയർ� മാ� ശി� മരണ നിര�് നിലവിൽ
റിേ�ാർ�് െച�െ���തായി ��യിൽെ��ി�ി�.

(ബി) വനാ�ര�ളിൽ താമസി�� പ�ിക േഗാ�വർ�
വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട സമ� ആേരാഗ�
�ര��േവ�ി ആവി�രി�  ്നട�ിലാ��
പ�തികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വനാ�ര�ളിൽ താമസി�� പ�ിക േഗാ�
വർ��ാർ ഉൾെ�െട�ളള പ�ികവർ��ാ�െട
ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി �വെട പറ��
പ�തികൾ പ�ികവർ� വികസന വ��്
നട�ിലാ�ി വ��. സമ� ആേരാഗ� �ര�ാ
പ�തി എ.പി.എൽ/ബി.പി.എൽ വ�ത�ാസമി�ാെത
എ�ാ പ�ികവർ��ാർ�ം 10,000/- �പ വെര
ചികി�ാ െചലവ് സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�ം,
െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ആ�പ�ികളി�ം
സൗജന�മായി ലഭി��. ബി.പി.എൽ
വിഭാഗ�ിൽെ�� (വാർഷിക വ�മാനം ഒ� ല�ം
�പയിൽ താെഴ�ളള) േരാഗികൾ�്
സം�ാനെ� െതരെ���െ�� സർ�ാർ
ആ�പ�ികൾ, സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ,
ഇ�മായി ബ�െ�� ആ�പ�ികൾ, ക�രിെല
പരിയാരം സഹകരണ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ,
തി�വന��രെ� �ീ. ചി�ിര തി�നാൾ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ്  &
െടേ�ാളജി, റീജിയണൽ കാൻസർ െസ�ർ, �ീ.
അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ി, റീജിയണൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഒ�ാൽേമാളജി എ�ീ
�ാപന�ൾ വഴി സൗജന� ചികി� നൽകി
വ��. ചികി�ാ െചലവ് 50,000/- �പയിൽ
അധികരി�കയാെണ�ിൽ സർ�ാർ
ഉ�രവി�െട ചികി�ാെചലവ് അ�വദി��.
അരിവാൾ േരാഗികൾ�ളള സാ��ിക സഹായം
വയനാട് , പാല�ാട് , േകാഴിേ�ാട് , മല�റം എ�ീ
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ജി�കളിൽ താമസി�� പ�ിക
വർഗ�ാർ�ിടയിൽ ക�വ�� പാര�ര�
േരാഗമായ സി�ിൾെസൽ അനീമിയ അഥവാ
അരിവാൾ േരാഗം ബാധി�വർ�് ധനസഹായം
നൽ��തി�േവ�ി ആവി�രി� നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തിയാണിത്. 30.03.2017-െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 949/2017/പജ.പവ.വിവ. �കാരം ടി
�ക 2,500/- �പയായി വർ�ി�ി�്
ഉ�രവായി��്. െമാൈബൽ െമഡി�ൽ
�ണി�കൾ ഇ��ി, തി�വന��രം ജി�യിെല
െന�മ�ാട്  എ�ിവിട�ളിലായി ഓേരാ ൈ�ബൽ
െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�കൾ
�വർ�ി��. �ടാെത KMSCL (Kerala
Medical Services Corporation Limited) �േഖന
തി�വന��രം, െകാ�ം, പ�നംതി�, ഇ��ി,
എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട്  (2 - എ�ം)
േകാഴിേ�ാട് , മല�റം, കാസർേഗാഡ് , ക�ർ,
വയനാട്  (2 -എ�ം) എ�ീ ജി�കളിൽ ആെക 14
ൈ�ബൽ െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�കൾ
�വർ�ി��. ഒ.പി. �ിനി�ക�ം ആ�ർേവദ
ഡിെ�ൻസറിക�ം പ�ികവർഗ വികസന വ��ിന്
കീഴിൽ 5 അേലാ�തി ഒ.പി. �ിനി�ക�ം ആറള�്

ഒ� ആ�ർേവദ ആ�പ�ി�ം സം�ാന�ാെക

17 ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറിക�ം �വർ�ി��.
ഇ��ി ജി�യിൽ െവളള�യം േകാവിൽ�ടവ്
എ�ീ �ല�ളിൽ ഓേരാ ഒ.പി. �ിനി�ക�ം
��ർ ജി�യിൽ മല��ാറയിൽ ഒ� ഒ.പി.
�ിനി�ം അ��ാടിയിൽ ഇല�ിവഴി, പാടവയൽ
എ�ീ ഇട�ളിൽ ഓേരാ ഒ.പി. �ിനി� വീത�ം
�വർ�ി��. പ�ികവർഗ വികസന വ��ി�
കീഴിൽ 4 ANM െസ��കൾ �വർ�ി��.
(Auxiliary Nurse & Mid-wifery Centre)

(സി)

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിെല �ീക�െട �സവ�ം
�സവ ��ഷക�ം �ർ�മാ�ം ആ�പ�ിയിൽ
നട�� എ�് ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിെല �ീക�െട �സവ�ം,
�സവ ��ഷക�ം ആ�പ�ികളിൽ നട��
എ�് ഉറ�ാ��തിനായി പ�ികവർ�
െ�ാേമാ�ർമാർ, ആശാവർ�ർമാർ, അ�ണവാടി
�വർ�കർ അതാത് ഇട�ളിെല �മതല�ളള
െജ.പി.എ� .്എൻ.മാർ, ഊര് മി�ം എ�ിവ�െട
േസവനം ഉറ�് വ����്. േബാധവത്�രണം.
�ത�മായ നിരീ�ണം �തലായ നടപടികളി�െട
�ത� സമയ�് ചികി� ലഭ�മാ���്.
അടിയ�ിര സ�ർഭ�ളിൽ ആവശ�മായ വാഹന
സൗകര�ം, ൈ�ബൽ െമാൈബൽ െമഡി�ൽ
�ണി�ിെ� േസവനം �തലായവ ലഭ�മാ��.

(ഡി) വനാ�ര ഭാഗ�് താമസി�� േഗാ�വർ� (ഡി) വനാ�ര�ളിൽ താമസി�� പ�ികവർ�
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വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട ആേരാഗ� ��ഷ�ായി
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിെല �ീകൾ�് ആവശ�മായ
പരിശീലനം നൽകി നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ീക�െട ��ഷ�ായി നിലവിൽ െഹൽ�്/
ഫീൽഡ്  െ�ാേമാ�ർമാർ, ആശാ�വർ�കർ

സമീപ�ളള �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളിെല
വനിതാ ജീവന�ാർ, അംഗൻവാടി ജീവന�ാർ,
വനംവ��്, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാർ എ�ിവ�െട േസവനം
ഉപേയാഗെ���ിവ��. േഗാ�ഭാഷ അറി��,
പാരാെമഡി�ൽ േകാ�കൾ �േത�കി�  ്ജനറൽ
േന�ിംഗ് & മിഡ്  ൈവഫറി പഠി�വെര
േഹാണേററിയം വ�വ�യിൽ അ��ളള �ാഥമിക
ആേരാഗ� േക��ിേലാ, ആേരാഗ�
�ാപന�ളിേലാ നിയമി�െകാ�് പ�ിക വർ�
വിഭാഗ�ാർ�് ആേരാഗ� േസവന�ൾ
നൽ��തിനായി�� പ�തി�് (േഗാ� വർ�
പാരാെമഡി�്) ബഡ്ജ�ിൽ അ�മതി
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


