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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 188 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�പ�ിക�െട �വർ�ന�ം വികസന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) പാ��ാറ ഇ�േ��ഡ്  ഫാമിലി

െഹൽ�്െസ�റിെ� �വർ�ന�െള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ; ഇവിെട നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി�� വികസന �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പാ��ാറ ഇ�േ��ഡ്  ഫാമിലി

െഹൽ�്െസ�ർ, തി�വന��രം സർ�ാർ

െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� Urban Health Training
Centre ആയി �വർ�ി� വരികയാണ്.
െമഡി�ൽ േകാേളജ്  െഹൽ�് �ണി�്

പാ��ാറ എ�് േപ�� ഈ �ാപനം

07.10.2020 �തൽ ആർ�ം പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി രാവിെല 9 �തൽ ൈവ�േ�രം 6
മണി വെര ഒ.പി�ം 8 കിട�ക�ം ഉ�

ഇ�േ��ഡ്  ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�ർ ആയി

�വർ�ി�വാൻ �ട�ി. �വർ�ന�ൾ ഒ പി :
രാവിെല 9 �തൽ ൈവ�േ�രം 6 വെര ഐ.പി

കിട�കൾ : 8( 4 ��ഷൻ, 4 �ീ) െ�ഷ�ാലി�ി ഒ
പി കൾ: (െമഡി�ൽ േകാേളജിെല േഡാ�ർമാർ

വ�് നട��ത്) 1. ൈഗനേ�ാളജി - െചാ�,
വ�ഴം, ശനി 2. ഇ.എൻ.�ി - ര�ാ� ��േ�ാൾ

�ധനാ� 3. റ�ിേറ�ി െമഡിസിൻ- തി�ൾ 4.
ദ�ൽ ഒ.പി - വ�ാഴം, ശനി 5. പീഡിയാ�ിക്- ശനി

6. ൈസക�ാ�ി - െവ�ി 7. ഒ�ാൽേമാളജി -
ആ�േതാ�ം െവ�ി/ ശനി 8. �ിൻ ഒ.പി - �ധൻ

9. പി.എം.ആർ – വ�ാഴം 10. കാ�പരിേശാധന-
ആ�യിൽ 6 ദിവസം 11. േപാ�് േകാവിഡ്

�ിനി�്- തി�ൾ രാവിെല 10 മണി�തൽ ഉ��്

12 മണിവെര. 12. ആ�ിേന�ർ �ിനി�്- തി�ൾ

മ�് �ിനി�ക�ം േസവന��ം ��ിക�െട

��ിെവയ്പ് - �ധൻ, ശനി എൻ.സി.ഡി.
�ിനി�് - എ�ാ ദിവസ�ം ഒ.പി രജിേ�ഷൻ

ശനിയാ� ഫീൽഡ്  തല �വർ�ന�ൾ

േകാർ�േറഷെ� 11 വാർ�കളി�മായി 140000
േപ�െട ജനസംഖ�െയ ഉൾെ�ാ�് ഫീൽഡിെല

�വർ�ന�ൾ നട��. െ�യിനി�്

െമഡി�ൽ േകാേളജ്  തി�വന��രം,
എം.ബി.ബി.എസ് , പി.ജി വിദ�ാർ�ികൾ, ന�ി�്,
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പാരാെമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ികൾ മ�്

�ാപന�ളിൽ നി�് ഡി.എം.ഒ & ഡി.എം.ഇ
വഴി െ�യിനി�ി� വ�� മ�് വിദ�ാർ�ികൾ

ഇവർ�് ൈ�മറി െഹൽ�് െകയർ & പ�ിക്

െഹൽ�് െ�യിനി�് നൽകി വ��. വികസന

�വർ�ന�ൾ നിലവിെല ഉ�� േശഷ��

ഒ.പി�ം, ഐ.പി സംവിധാന�ം േകാർ�േറഷൻ

േ�ാജ�് വ�  ്മാനവ വിഭവേശഷി�ം,
മ��ക�െട�ം സാമ�ിക�െട പർേ��ം,
നട�ിയാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്. �ടർ�ം

േകാർ�േറഷൻ വഴി ഇ�േ��ഡ്  ഫാമിലി

െഹൽ�് െസ�ർ നട�ി�ി�� �മ�ൾ

നട�ി വ��. െപാ�മരാമ�് വ��്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ഒ� �തിയ

െക�ിട�ിനാ�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.
എം.സി.എ�  ്�ണി�് പാ��ാറ�െട കീഴി�� 3
സബ് െസ��കൾ�ാ�� �തിയ െക�ിടം

പണി�വാ�� നടപടികൾ �േരാഗമി��. ടി

�ാപന�ിൽ നി�ം ലഭി�� ചികി��ം

ഫീൽഡ്  േസവന��ം., െ�യിനി�ം

െമ�െ���ാ�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.

(ബി) തീരേദശവാസികൾ�് െമ�െ�� ചികി�

ലഭ�മാ��തിന് േവളി പി.എ� .്സി.�െട

�വർ�നം വി�ലീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േവളി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിൽ േകരള

സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ

�േഖന 56,41,561/- �പ െചലവഴി�  ്ഒ� ഐ.പി

െക�ിടം പണികഴി�ി�ി��്. ��ത െക�ിട�ിൽ

ഇേ�ാൾ േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷൻ �വർ�ന�ൾ

നട�വ��. �ടാെത രാജീവ് ഗാ�ി െസ�ർ

േഫാർ ബേയാെടേ�ാളജി�െട കീഴിൽ ഒ�

ലേബാറ�റി െട�ീഷ�െന നിയമി�  ്ഒ�

ലേബാറ�റി�ം ��ത െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�

വ��. ആർ�ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ

േവളി PHC െയ FHC ആയി ഉയർ�ക�ം ടി

�ാപന�ിൽ 1- േഡാ�ർ, 1-�ാഫ് േന�്, 1-
ലാബ് െട�ീഷ�ൻ എ�ീ ത�ികകൾ

��ി�ി��്. �ടാെത തി�വന��രം

േകാർ�േറഷൻ �േഖന ഒ� േഡാ�ർ, ഒ� �ാഫ്

േന�്, ഒ� ഫാർമസി�് എ�ി�െന ജീവന�ാെര

നിയമി�ക�ം ആയതിനാൽ എ�ാ ദിവസ�ം

രാവിെല 9 മണി �തൽ ൈവ�േ�രം 6 മണിവെര

ഒ.പി �വർ�ി�ി�െകാ�്

തീരേദശവാസികൾ�് െമ�െ�� ചികി� നൽകി

വ��. േകാവിഡ്  മഹാമാരിെയ�ടർ�് േവളി

�ാഥമികാേരാഗ� േക��ിൽ വിവിധ

ത�ികകളിലായി 7 ജീവന�ാെര കരാർ /
ദിവസേവതന അടി�ാന�ിൽ

നിയമി�ക��ായി. ടി ജീവന�ാ�െട ത�ിക



3 of 6

തിരി�� വിവരം �വെട േചർ��. േഡാ�ർ -1
�ാഫ് േന�് -3 (ഒരാൾ 2021 �ൺ മാസം

ഡ��ിയിൽ നി�ം വി�തൽ െച�) േഡ� എൻ�ി

ഒ◌ാ�േറ�ർ- 2 �ീനി�് �ാഫ്- 1 �ടാെത

എൻ.എ� .്എം �േഖന ഒ� �ാഫ് ന�് ഒ� മിഡ്

െലവൽ സർ�ീസ്  െ�ാൈവഡർ,
ആർ.എസ് .ബി.െക �േഖന ഒ� �നിയർ പ�ിക്

െഹൽ�് േന�് എ�ിവെര�ം അധികമായി

നിയമി�  ്തീരേദശ വാസികൾ�് െമ�െ��

ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ�ിവ��. േകാവിഡ്

ചികി�േയാട�ബ�ി�  ്േവളി ��ംബാേരാഗ�

േക��ിന് കീഴിൽ തി�വന��രം മൺവിള

േകാ-ഒ◌ാ�േറ�ീവ് െ�യിനി�് െസ�റിൽ ഒ�

സമയം 60 േരാഗികെള �േവശി�ി�ാ�� ഒ�

സി.എഫ്.എൽ.�ി.സി �വർ�ി� വ��. ടി

�ാപന�ിൽ േവളി ��ംബാേരാഗ�

േക��ിെല െമഡി�ൽ ഒ◌ാഫീസർ േനാഡൽ

ഒ◌ാഫീസർ ആ�ം ഈ �ാപന�ിെല തെ�

ഫാർമസി�ം അധിക േസവനമ��ി�  ്വ��.
�ടാെത ഒ� േന�ിം�് ഒ◌ാഫീസർ, 3
േഡാ�ർമാർ, 3 �ാഫ് ന�മാർ, 2 അ�ൻഡർമാർ

എ�ീ ജീവന�ാെര മ�് �ാപന�ളിൽ നി�ം

ഡ��ി�ായി നിേയാഗി�വ��.

(സി) �ലയനാർേകാ�  ഡയബ�ിക് െസ�റിെ�

�വർ�നം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാെട

തി�വന��ര�് �ലയനാർേകാ�യിൽ ഒ.പി,
ഐ.പി സൗകര��േളാെട �േമഹ�ം അ�ബ�

േരാഗ�ൾ��� ചികി� വളെര�റ�

നിര�ിൽ നട�ി വ�� �ാപനമാണ് ഇ��ൻ

ഇൻ�ി���് ഒ◌ാഫ് ഡയബ�ിസ് . െമ�െ��

ചികി� �ദാനം െച��തിന് ആ�യിൽ അ�്

ദിവസം എൻേഡാൈ�േനാളജി േഡാ�ർമാ�െട

േസവനം, ആ�യിൽ ഒ◌ാേരാ ദിവസം വീതം

കാർഡിേയാളജി, െനേ�ാളജി, ഗ�ാേ�ാ

എ�േറാളജി, ന�േറാളജി, ദ�ൽ എ�ിവ�ം

ആ�യിൽ അ�് ദിവസം ഡയബ�ിക്

െറ�ിേനാ�തി�മായി ബ�െ�� ക�്

പിരേശാധന�ം ചികി���� സൗകര��ൾ

ഒ��ിയി��്. �േമഹ േരാഗികൾ�് ഉ�ാ��

പാദ സംബ�മായ �റി�കൾ ഉൾെ�െട ഉ�

അ�ഖ�ിന് ഈ �ാപന�ിെല പാദ

സംര�ണ വിഭാഗം (െപാഡിയാ�ി) വളെര

െമ�െ�� രീതിയിൽ �വർ�ി��. NABH
അ�ഡീേ�ഷേനാ��ടി ആ�നിക സൗകര���

ലാബ്, വി�ലമായ ഫാർമസി, ഡിജി�ൽ X-Ray
�ണി�്, കളർ േഡാ�േറാട്  �ടി�� അൾ�ാ

സൗ�് �ാൻ സൗകര�ം, േബാൺ െഡൻസി�ി
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നിർ�യി�� െഡ�ാ �ാൻ സൗകര�ം ഇവിെട

ലഭ�മാണ്. ജീവിത ൈശലീ േരാഗ�ൾ

തട��തി�� വ�ായാമ �റകൾ

പരിശീലി�ാ�� മൾ�ി ജിം ഈ �ാപന�ിൽ

ഏർെ���ിയി��്. േപവാർഡ്  ഉൾെ�െട 40
കിട�കൾ ഉ� ഇൻേപഷ��് വിഭാഗ�ം ഈ
�ാപന�ിൽ �വർ�ി��. ഇൻ�ി���ിെ�

ഉേ�ശ ല���ളി�� പഠന ഗേവഷണ

പ�തിക�ം ഇവിെട നട�് വ��. േകരള�ിൽ

�േമഹ�ിെ� േതാത് നിർ�യി��തി��

പഠനം ICMRെ� സഹകരണേ�ാെട ഈ
�ാപന�ിെ� േമൽേനാ��ിലാണ്

നട�ിയത്.

(ഡി)
�ലയനാർേകാ� �യേരാഗ ആ�പ�ി�െട

വികസന�ിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലയനാർേകാ� �യേരാഗാ�പ�ി�െട

വികസന�ിനായി 48,25,000/-�പ

എൻ.എ� .്എം �േഖന �ന��ാരണ

�വർ�ന�ൾ�ായി (DRTB Ward)
വിനിേയാഗി�ി��്.

(ഇ)

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ്  മാ�ർ

�ാൻ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� സമ�

വികസന�ിനായി കിഫ്ബി ഫ�് �ഖാ�ിരം

അ�വദി� 717.29 േകാടി �പ ഉപേയാഗി�്

െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� വികസന

�വർ�ന�ൾ 2019 െമയ്  15-ാം തീയതി

�ട�ിയി��്. ഘ�ം ഘ�മായി പണിതീർ�ാൻ

ഉേ�ശി� പ�തി�െട 1-ാം ഘ�മാണ് ഇേ�ാൾ

�ർ�ിയായി വ��ത്. ഇതിൽ െമഡി�ൽ

േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ൾ ആണ് ഉേ�ശി�ി��ത്. ഏകേദശം

65% േ�ാളം നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ 1-ാം

ഘ��ിെ�യായി �ർ�ീകരി�ി��്. 2-ാം

ഘ��ിെ� െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് കിഫ്ബി

സമർ�ി�ി��്. 3-ാം ഘ��ിെ� െ�ാജ�്

റിേ�ാർ�് ഉടൻ ത�ാറാ�ി നൽകാെമ�ം M/s
INKEL അറിയി�ി��്. തി�വന��രം

െമഡി�ൽ േകാേളജിെല മാ�ർ �ാൻ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിന് വിവിധ

തല�ിൽ േനാഡൽ ഒ◌ാഫീസ�ം, എസ് .പി.വി

െയ�ം േകാൺ�ാ�േറ�ം ഉൾെ���ി �ത�മായ

ഇടേവളകളിൽ റിവ� മീ�ിം�കൾ നട���്.
ബ�െ�� േകാണ�ാ�േറാട്  െതാഴിലാളിക�െട

എ�ം ��ി �വർ�ന�ൾ ത�രിതെ���ാൻ

നിർേ�ശി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

ത�രിതഗതിയിൽ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

നട�വ��.
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(എഫ്) തി�വന��രം എസ് .എ.ടി. ആ�പ�ി�െട

നിലവാരം ഉയർ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) എസ് .എ.�ി ആ�പ�ി�െട നിലവാരം

ഉയർ��തിനായി ഈ ആ�പ�ിയിെല

ൈഗന�് വിഭാഗ�ിൽ ഗർഭിണികൾ�ം

േരാഗികൾ�ം ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ

�തിയ ഒ.പി േ�ാ�് പണികഴി�ി�ക�ം തിര�്

കണ�ിെല��് േടാ�ൺ സംവിധാനം

ഏർെ���ക�ം െച�ി��്.
ജീർ�ാവ�യി�� 5, 8 വാർ�കൾ

���ി�ണി�. 2-ാം വർ ഡിെ��ം േപാ�്

ഒ◌ാ�േറ�ീവ് വാർഡിെ��ം െമയി�നൻസ്

വർ�് നട� െകാ�ിരി��. എ� .്എൽ.എൽ

െ� കീഴിൽ എസ് .എ.�ിആ�പ�ി�ക�്

എം.ആർ.ഐ, സി.ടി �ാ�കൾ

എ���തി�� സംവിധാന�ൾ

ഏർെ���ിയി��്. േരാഗികൾ�ായി �തിയ

േ�ാ�ിൽ വാ�ർ പ�രിഫയ�ം ��ി��

�ചി�റി�ം സ�മാ�ി���്. ഒ.പി േ�ാ�ിൽ

ല�ഭ�ണശാല�ം സ�മാ�ിയി��്. ഈ
ആ�പ�ിയിെല പീഡിയാ�ിക് വിഭാഗ�ിെല

��ിക�െട ഡയബ�ി�് ചികി��ായി മിഠായി

�ിനി�്, നിേയാനാേ�ാളജി, ഗ�ാേ� എ�േറളജി

ചികി�കൾ, കാർഡിേയാെതറാ�ി �ണി�്

വിഭാഗ�ൾ എ�ിവ �പീകരി�. �ടാെത 4-ാം

വാർഡിെന 24 കിട�ക�� ഐ.സി�ം, 8 High
dependent beds ആയി മാ�ാ�� നവീകരണ

�വർ�ന��ം നട� വ��. ഈ
ആ�പ�ിയിൽ 5.5 േകാടി �പാ ചിലവിൽ �തിയ

കാ�് ലാബ് �ാപി�. ശി� �ദയ ശ��ിയ

�ണി�് ആരംഭി�. 18 വയ�ിന് താെഴ��

ജനിതക �േ�ാഗ�� ��ികൾ�് സൗജന�മായി

ചികി� നൽകി വ��. ഇ.ഇ.ജി ലാബിൽ

��വൻ സമയം ഇലേ�ാ ഫിസിേയാളജി�ിെന

നിയമി�  ്ഇ.ഇ.ജി, െനർവ് കണ�ൻ, ഇ.എം.ജി

എ�ീ പരിേശാധനകൾ നട�ി വ��.
പീഡിയാ�ിക് ന�േറാളജി ഡി�ാ ർ�്െമ�ിന് �തിയ

ഇ.ഇ.ജി ലാബ്, �ാ�് �റി, വാർഡ് , ഐ.സി.�
എ�ിവ നിർ�ി�. േബാ�ലിനം, േടാ�ിൻ എ�ീ

വിലേയറിയ മ��കൾ ആവശ���

��ികൾെ��ാം സൗജന�മായി നൽകി

ചികി�ി� വ��.

(ജി) സർ�ാർ ആ�പ�കളിൽ െടലി െമഡിസിൻ

�ിരം സംവിധാനം ആ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�വാൻ കഴി�േമാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(ജി) ഇ-െഹൽ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി സർ�ാർ

അവ�െട �ാ�്േഫാം വഴി സൗകര�ം നൽകാൻ ഇ-
െഹൽ�് വ��ിന് നിർേ�ശം നൽകി. ഒ� േരാഗി

േലാഗിൻ െച�ാ�ം െടലിെമഡിസിൻ

സൗകര��ിനായി രജി�ർ െച�ാ�ം കഴി��

ഒ� െഹൽ�് ആ�് ��ി�. െടലിെമഡിസിൻ
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സൗകര��ിെ� �യൽ റൺ ഇതിനകം

നട�ി�ഴി�. ഇേ�ാൾ ഇത് പരീ�ണ

ഘ��ിലാണ്. ഇേ�ാൾ സർ�ാർ െമഡി�ൽ

േകാേളജിൽ താെഴപറ�� വ��കളിൽ ഇ-
സ�ീവനി �ാ�്േഫാമി�െടയാണ് േസവന�ൾ

നൽ��ത്. 1. െഡർമേ�ാളജി 2. ഇഎൻ ടി 3.
ശ�സന മ��് 4. ഒ�ാൽേമാളജി 5. ജനറൽ ഒ.പി

6. േകാവിഡ്  ഒ.പി അധ�ാപക�ം സീനിയർ

റസിഡൻമാ�ം �നിയർ റസിഡ�ക�ം രാവിെല

8.30 �ം 12.30 �ം, 1 �തൽ 5.30 �ം ഇടയിൽ

രാവിെല�ം ഉ��ം െസഷ�കളിൽ േസവനം

നൽ�ം. എ�ാ െമഡി�ൽ േകാേള�ക�ം

സമാനമായ േസവന�ൾ വാ�ാനം െച��.
തി�വന��രം സർ�ാർ െമഡി�ൽ

േകാേളജിൽ ഈ േസവന�ൾ െചാ�, െവ�ി

ദിവസ�ളിൽ ലഭ�മാണ്. മ�് സർ�ാർ

ആ�പ�ികളി�ം െടലി െമഡിസിൻ സംവിധാനം

ഒ��� കാര�ം പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


