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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 159 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�േമലി സി.എ�  ്.സി.�െട പരിധി വികസി�ി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�േമലി

�ാമപ�ായ�ിെല ചില �േദശ�ൾ മെ�ാ�

പ�ായ�ായ മണിമല കരി�ാ�ർ

എഫ്.എ� .്സി. �െട കീഴിലായതിനാൽ ��ത

�േദശെ� ജന�ൾ�് അസൗകര�ം

ഉ�ാ��കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല മണിമല �ാമപ�ായ�ിന്

കീഴിൽ ര�് ആേരാഗ��ാപന�ൾ

�വർ�ി��. പി.എ� .്സി മണിമല�ം

പി.എ� .്സി കരി�ാ��ം . ആർ�ം പ�തി�െട

ഒ�ാം ഘ��ിൽ മണിമല പി.എ� .്സിെയ

��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയർ�ി ടി

�ാപന�ിന് േഡാ�ർ -1, �ാഫ് ന�്- 2, ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ -1, ഫാർമസി�് - 1 എ�ീ ത�ികകൾ

��ി�ി��്. പി.എ� .്സി കരി�ാ�രിെന ആർ�ം

പ�തി�െട ��ാം ഘ��ിൽ ഉൾെ���ി

��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയർ��തിന്

തിരെ���ി��്. പ�ിക വർ�

വിഭാഗ�ിൽെ�� ജന��െട ആേരാഗ� കാര��ൾ

��തേയാെട ൈകകാര�ം െച��തിേല�ാണ്

ഈ ര�് �ാപന�ൾ �വർ�ി��ത്. മണിമല

പ�ായ�ിെല 6വാർ�ം ,എ�േമലി

പ�ായ�ിെല 1 �തൽ 4 വെര�� വാർ �ക�ം

കരി�ാ�ർ ��ംബാേരാഗ�േക��ിെ�

നിയ�ണ�ിലാണ്. ജന��െട

േസവന�ിനാ�ം സാ�ഹികാേരാഗ�

�വർ�ന�ൾ�ാ�ം 2 െജ.എ� .്ഐ മാ�െട�ം

3 െജ.പി.എ� .്എൻ മാ�െട�ം േസവനം നൽകി

വ��.എ�േമലി പ�ായ�ിെല 1 �തൽ 4
വെര�� വാർ�കളിലായി 6020 ജനസംഖ�യാണ്

നിലവി��ത്. ടി ജന��െട േസവന�ിനായി

േചന�ാടി സബ് െസ�ർ �വർ�ി��. ടി സബ്

െസ�റിൽ നി�ം എ�ാ വിധ േസവന��ം

ജന�ൾ�് ലഭ�മാ���്. േകാവിഡ്  �തിേരാധ

�വർ�ന�ളിൽ െട�ിംഗ്,
ഐേസാേലഷൻ,വാ�ിേനഷൻ എ�ിവ

കാര��മമായി നൽ��തിന് ഈ സബ് െസ�ർ

�ൻഗണന നൽ��. ജന�ൾ�് അസൗകര��ൾ
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േനരി��ത് സംബ�ി� വിവരം

��യിൽെ��ി�ി�.

(ബി)

ഇത് പരിഹരി��തിനായി എ�േമലി

�ാമപ�ായ�ിെല 23 വാർ�ക�ം എ�േമലി

സി.എ� .്സി.�െട പരിധിയിൽ െകാ�വ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) എ�േമലി പ�ായ�ിെല 1 �തൽ 4 വെര��

വാർ�കൾ സി.എ� .്സി എ�േമലിയിൽ നി�ം 10
കി.മി �ര�് �ിതി െച��തിനാലാണ് ഈ
വാർ�കെ�ട �മതല സമീപ

��ംബാേരാഗ�േക�മായ കരി�ാ�രിന്

നൽകിയി��ത്. എ�േമലി പ�ായ�ിെല 1
�തൽ 4 വെര�� വാർ�ക�െട നിയ�ണ��

സബ് െസ�ർ േചന�ാടി�െട കീഴിലാണ് െച�വ�ി

എേ��് �ിതി െച��ത്. ടി എേ��്

േമഖലയിെല ലയ�ളിൽ ജന�ൾ തി�ി

പാർ�ക�ം െച���്. ടി ജന�ൾ�ാവശ�മായ

എ�ാ േസവന��ം െമ�െ�� രീതിയിൽ കരി�ാ�ർ

��ംബാേരാഗ� േക�ം �േഖന നൽകി വ��.
േകാവിഡ്  �തിേരാധ �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി

വാ�ിേനഷൻ ൈ��ം ടി എേ��ിൽ നൽ��.
കരി�ാ�ർ ��ംബാേരാഗ�േക��ിൽ നി�ം 1
�തൽ 4 വെര വാർ�ക�െട �മതല��

സബ് െസ�ർ േചന�ാടി എ�േമലി

സി.എ� .്സിേയാട്  �ടി േചർ�േ�ാൾ ടി സബ്

െസ�റിെ� �മതല�� ജീവന�ാെര�ം

സി.എ� .്സി എ�േമലി�് വി�് നൽേക�തായി��

സാഹചര�ം ഉ�ാ�ം.നിലവിൽ േകാവിഡ്

�തിേരാധ �വർ�ന�ം വാ�ിേനഷ�ം െമ�െ��

രീതിയിൽ സി.എ� .്സി എ�േമലി�ം ,
��ംബാേരാഗ�േക�ം കരി�ാ��ം

നട�െ���തിനാൽ നിലവിെല �ിതി

�ട��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


