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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 150 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിൽ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��ാലം

മ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ

എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�റിയി�ാേമാ;

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ�

േക��ളി�ം സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി�ം

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ

�വെട േചർ��. ആർ�ം പ�തി ഒ�ാം ഘ�ം

ആർ�ം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിെല �ീ���രം

പി.എ� .്സിെയ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി

ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം 8,10,000/-(എ�്

ല��ി പതിനായിരം �പ) ചിലവഴി�  ്ഒ പി

കൗ�ർ, �ീ െച��് �ം, ഫാർമസി നവീകരണം,
ലാബ് സൗകര�ം, �ല��ൽ �ം �തലായ

അടി�ാന സൗകര���ം േരാഗീ സൗ�ദ

അ�രീ��ം ��ി�  ്�ാപനം

��ംബാേരാഗ�േക�മായി �വർ�ി� വരികയാണ്.
ആർ�ം പ�തി മാർ�േരഖ �കാരം ��ംബാേരാഗ�

േക��ളിൽ നൽകി വ�� എ�ാ േസവന��ം ടി

�ാപന�ിൽ നൽകി വ��. ഇതിനായി ഒ�

അസി��് സർജൻ, ര�് �ാഫ് ന�്, ഒ� ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ, ഒ� ഫാർമസി�് എ�ീ ത�ികകൾ

��ി�ി��്. ആർ�ം പ�തി ര�ാം ഘ�ം ആർ�ം

പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിെല േപ�ർ,
എല�ലാേ�രി, �േ�ാ�കാവ് എ�ീ

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�

േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം

േപ�ർ പി.എ� .്സി, എല�ലാേ�രി പി.എ� .്സി

എ�ീ �ാപന�ൾ�് 15 .5ല�ം �പാ വീത�ം

�േ�ാ�കാവ് പി.എ� .്സി�് 14 ല�ം �പ�ം

ആേരാഗ�േകരളം (NHM) വഴി അ�വദി�ക�ം

അ�വഴി ഒ പി കൗ�ർ, �ീ െച�് �റി, ഫാർമസി

നവീകരണം, ലാബ് സൗകര�ം, �േത�ക �ല��ൽ

�ം, ഒ പി �ം നവീകരണം, േരാഗീ സൗ�ദ
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അ�രീ�ം, എ�ീ അടി�ാന സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി�  ്നിലവിൽ ടി �ാപന�ൾ

��ംബാേരാഗ� േക��ളായി �വർ�ി�വ��.
�ടാെത ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േപ�ർ

��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ഒ� അസി��്

സർജൻ, ഒ� �ാഫ് ന�് എ�ീ ത�ികക�ം

�േ�ാ�കാവ് ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ഒ�

അസി��് സർജൻ, ര�് �ാഫ് ന�്, ഒ� ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ എ�ീ ത�ികക�ം എല�ലാേ�രി

��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ഒ� �ാഫ് ന�്

ത�ിക�ം ��ി�ി��്. ആർ�ം പ�തി ��ാം

ഘ�ം ആർ�ം ��ാം ഘ��ിൽ േകാ��റം

ത�നാ�കര, ല�ിടി എ�ീ �ാഥമികാേരാഗ�

േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി

ഉയർ�ാൻ തിരെ���ി��്. �ടാെത

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ ആർ�ം

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ.പി.ഡി �ാൻേ�ാർേമഷൻ

�വർ�ന�ൾ�ായി 12723717/- (ഒ� േകാടി

ഇ�പ�ി ഏഴ്  ല��ി ഇ�പ�ി �വായിര�ി

എ���ി പതിേനഴ്  �പാ മാ�ം) �പ�െട

���ി�് അ�മതി നൽകിയി��്. േകാവിഡ്  -19
�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമാ�

�തിനായി സം�ാനെ� 140 നിേയാജക

മ�ല�ളി�ം ഒ�് വീതം ഐെസാേലഷൻ

വാർഡ്  �ാപി�� പ�തിയിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിൽ കട�ഴി�റം

സാ�ഹികാേരാഗ� േക�െ� തിരെ���ി��്.
ആയതിെ� �വർ�ന�ൾ �ാരംഭ

ഘ��ിലാണ്. �ടാെത ആർ�ം മിഷൻ, ആേരാഗ�

േമഖലയിൽ െമ�െ�� അടി�ാന സൗകര���ം

േസവന��ം നൽ��തിനായി ഓേരാ റവന�

േ�ാ�ിൽ നി�ം ഒ� �ാപനം വീതം

തിരെ���് േ�ാ�് തല ��ംബാേരാഗ�

േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തീ�മാനി�തിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം കട�ഴി�റം

സാ�ഹികാേരാഗ� േക�െ�യാണ്

തിരെ���ിരി��ത് ആയതിന് 37.5/-ല�ം

�പ അ�വദി�ി���്. �വർ�ന�ൾ ആരംഭ

ഘ��ിലാണ്. �ടാെത ഒ��ാലം താ��്

ആ�പ�ി നവീകരണ�ിനായി KIIFB വഴി 13.63
േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി ��്.
ആർ�ം ��ാം ഘ��ിൽ ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി ഉയർ�ാൻ ഒ��ാലം നിേയാജക

മ�ല�ിൽ തിരെ��� പി.എ� .്സി, ല�ിടി,
പി.എ� .്സി ത�നാ�കര, പി.എ�  ്സി േകാ��റം

എ�ീ �ാപന�ൾ ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
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മാ��തി�� �വർ�ന�ൾ �ാരംഭ

ഘ��ിലാണ്.

(ബി) ഇനി�ം �ർ�ീകരി�ാ�� പ�തികൾ ഒ��ാലം

മ�ല�ിൽ ഉെ��ിൽ അവ ഏെത�ാം;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ�

േക��ളി�ം സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി�ം

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ

�വെട േചർ��. ആർ�ം പ�തി ഒ�ാം ഘ�ം

ആർ�ം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിെല �ീ���രം

പി.എ� .്സിെയ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി

ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം 8,10,000/-(എ�്

ല��ി പതിനായിരം �പ) ചിലവഴി�  ്ഒ പി

കൗ�ർ, �ീ െച��് �ം, ഫാർമസി നവീകരണം,
ലാബ് സൗകര�ം, �ല��ൽ �ം �തലായ

അടി�ാന സൗകര���ം േരാഗീ സൗ�ദ

അ�രീ��ം ��ി�  ്�ാപനം

��ംബാേരാഗ�േക�മായി �വർ�ി� വരികയാണ്.
ആർ�ം പ�തി മാർ�േരഖ �കാരം ��ംബാേരാഗ�

േക��ളിൽ നൽകി വ�� എ�ാ േസവന��ം ടി

�ാപന�ിൽ നൽകി വ��. ഇതിനായി ഒ�

അസി��് സർജൻ, ര�് �ാഫ് ന�്, ഒ� ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ, ഒ� ഫാർമസി�് എ�ീ ത�ികകൾ

��ി�ി��്. ആർ�ം പ�തി ര�ാം ഘ�ം ആർ�ം

പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിെല േപ�ർ,
എല�ലാേ�രി, �േ�ാ�കാവ് എ�ീ

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�

േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം

േപ�ർ പി.എ� .്സി, എല�ലാേ�രി പി.എ� .്സി

എ�ീ �ാപന�ൾ�് 15 .5ല�ം �പാ വീത�ം

�േ�ാ�കാവ് പി.എ� .്സി�് 14 ല�ം �പ�ം

ആേരാഗ�േകരളം (NHM) വഴി അ�വദി�ക�ം

അ�വഴി ഒ പി കൗ�ർ, �ീ െച�് �റി, ഫാർമസി

നവീകരണം, ലാബ് സൗകര�ം, �േത�ക �ല��ൽ

�ം, ഒ പി �ം നവീകരണം, േരാഗീ സൗ�ദ

അ�രീ�ം, എ�ീ അടി�ാന സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി�  ്നിലവിൽ ടി �ാപന�ൾ

��ംബാേരാഗ� േക��ളായി �വർ�ി�വ��.
�ടാെത ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േപ�ർ

��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ഒ� അസി��്

സർജൻ, ഒ� �ാഫ് ന�് എ�ീ ത�ികക�ം

�േ�ാ�കാവ് ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ഒ�

അസി��് സർജൻ, ര�് �ാഫ് ന�്, ഒ� ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ എ�ീ ത�ികക�ം എല�ലാേ�രി

��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ഒ� �ാഫ് ന�്

ത�ിക�ം ��ി�ി��്. ആർ�ം പ�തി ��ാം
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ഘ�ം ആർ�ം ��ാം ഘ��ിൽ േകാ��റം

ത�നാ�കര, ല�ിടി എ�ീ �ാഥമികാേരാഗ�

േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി

ഉയർ�ാൻ തിരെ���ി��്. �ടാെത

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ ആർ�ം

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ.പി.ഡി �ാൻേ�ാർേമഷൻ

�വർ�ന�ൾ�ായി 12723717/- (ഒ� േകാടി

ഇ�പ�ി ഏഴ്  ല��ി ഇ�പ�ി �വായിര�ി

എ���ി പതിേനഴ്  �പാ മാ�ം) �പ�െട

���ി�് അ�മതി നൽകിയി��്. േകാവിഡ്  -19
�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമാ�

�തിനായി സം�ാനെ� 140 നിേയാജക

മ�ല�ളി�ം ഒ�് വീതം ഐെസാേലഷൻ

വാർഡ്  �ാപി�� പ�തിയിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിൽ കട�ഴി�റം

സാ�ഹികാേരാഗ� േക�െ� തിരെ���ി��്.
ആയതിെ� �വർ�ന�ൾ �ാരംഭ

ഘ��ിലാണ്. �ടാെത ആർ�ം മിഷൻ, ആേരാഗ�

േമഖലയിൽ െമ�െ�� അടി�ാന സൗകര���ം

േസവന��ം നൽ��തിനായി ഓേരാ റവന�

േ�ാ�ിൽ നി�ം ഒ� �ാപനം വീതം

തിരെ���് േ�ാ�് തല ��ംബാേരാഗ�

േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തീ�മാനി�തിൽ ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം കട�ഴി�റം

സാ�ഹികാേരാഗ� േക�െ�യാണ്

തിരെ���ിരി��ത് ആയതിന് 37.5/-ല�ം

�പ അ�വദി�ി���്. �വർ�ന�ൾ ആരംഭ

ഘ��ിലാണ്. �ടാെത ഒ��ാലം താ��്

ആ�പ�ി നവീകരണ�ിനായി KIIFB വഴി 13.63
േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി ��്.
ആർ�ം ��ാം ഘ��ിൽ ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി ഉയർ�ാൻ ഒ��ാലം നിേയാജക

മ�ല�ിൽ തിരെ��� പി.എ� .്സി, ല�ിടി,
പി.എ� .്സി ത�നാ�കര, പി.എ�  ്സി േകാ��റം

എ�ീ �ാപന�ൾ ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി

മാ��തി�� �വർ�ന�ൾ �ാരംഭ

ഘ��ിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


