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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 211 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ റീ - ഇംേപ�്െമ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസിൽ
ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ റീ-ഇംേപ�്െമ�മായി
ബ�െ��് 31-08-2021 വെര ലഭി� എ�
ഫയ�കൾ നിലവിൽ തീർ� ക�ി�ാ��്;
വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട
കാര�ാല�ിെല എം.ആർ. െസ�നിൽ

31/08/2021 വെര ലഭി� െമഡി�ൽ റീ-
ഇംേ��്െമ�് ഫയ�കളിൽ 1041 ഫയ�കൾ
തീർ�ാ�ാ��്. േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട
പ�ാ�ല�ിൽ ഫയ�കൾ തീർ�ാ��തിൽ
കാലതാമസം ഉ�ായി��്. �ടാെത ആേരാഗ�

വ��ിെല ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ റീ-
ഇംേ��്െമ�മായി ബ�െ��് സർ�ാരിെ�
�േത�കാ�മതി�ായി സർ�ാരിേല�് അയ��ം
ആവശ�മായ േരഖകൾ ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസിൽ (ആേരാഗ�ം) ആവശ�െ��ി�്

ലഭ�മാകാ�തിനാൽ തീർ�ാ�ാൻ
കഴിയാ��മായ 93 ഫയ�കൾ
എം.എ� .്െസ�നി�ം തീർ�ാ�ാ��്. �ടാെത
ഗവൺെമ�് െസ��റിേയ�ിൽ നി�ം
�േത�കാ�മതി നൽ�� കാര��ിൽ

അഭി�ായ�ിനായി ലഭ�മാ�ിയ 150 ഫയ�ക�ം
തീർ�ാ�ാ��്.

(ബി)

ഏത് തീയതിവെര ലഭി� ഫയ�കളിലാണ്
നിലവിൽ തീർ�് ക�ി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ റീ-ഇംേ��്െമ�് ബി�കൾ
പരിേശാധി��തിന് നിലവിൽ 6 െസ��കളാണ്

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട
കാര�ാലയ�ി��ത് അേപ�ക�െട േപരിെ�
അ�രമാലാ �മ�ിലാണ് ഓേരാ െസ��ക�ം

തരംതിരി�ിരി��ത്. ഓേരാ െസ�നി�ം

തപാ�കൾ ലഭ�മാ�� �റ�് ബി�കൾ
തീർ�കൽ�ി�  ്വ���്. അടിയ�ിര
�ാധാന���വ �ൻഗണനാ �മ�ിൽ തീർ�ാ�ി
വ��.

(സി) ഏത് വിധ�ി�ളള ഫയ�കൾ�ാണ് ആേരാഗ�

വ��് ഡയറ��െട അ�മതി ലഭ�മാേക�ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല എ�ാ വ��കളിെല�ം േക�
ജീവന�ാ�െട�ം 1 ല�ം �പയിൽ ��ത��
സ�കാര� ആ�പ�ി ബി�ക�ം 2 ല�ം �പയിൽ
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��തൽ ഉ� സർ�ാർ ആ�പ�ിയിെല

ബി�ക�മാണ് അ�വദനീയ�ക
കണ�ാ��തിനായി ആേരാഗ� വ��്
ഡയറ�േറ�ിൽ ലഭി��ത്.

(ഡി)

ചികി�ാ െചലവ് വർ�ി� സാഹചര��ിൽ ജി�ാ
െമഡി�ൽ ഓഫീസിൽ നി�ം ആേരാഗ�വ��്

ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം അ�മതി ലഭ�മാേക�
ചികി�ാ െചലവ് പരിധി വർ�ി�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസറിൽ നി�ം അ�വദനീയ
�ക നി�യിേ�� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല

ചികി��മായി ബ�െ�� െമഡി�ൽ
റീഇംേ��്െമ� െ�യി�ക�െട പരിധി 50,000/-
�പ �തൽ 2 ല�ം �പവെരയാ�ം ആേരാഗ�

വ��് ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം
അ�വദനീയ �ക നി�യിേ�� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിെല ചികി��മായി ബ�െ��

െമഡി�ൽ റീഇംേ��്െമ�് െ�യി�ക�െട പരിധി 2
ല�ം �പ�് �കളി�മാ�ി
06/10/2017തീയതിയിെല സ.ഉ.(ൈക)
നം.145/2017/ആ.�.വ ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ്

�കാരം ���ി നി�യി�ി��്. ��ത സർ�ാർ
ഉ�രവ് സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല

ചികി��മായി ബ�െ�� െമഡി�ൽ
റീഇംേ��്െമ�് െ�യി�കൾ��ടി ബാധകമാ��
കാര��ിൽ ധനവ��ിെ� അഭി�ായം
ആരാ�ി��്.

(ഇ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസിൽ
െമഡി�ൽ റീ-ഇംേപ�്െമ�മായി ബ�െ��്

ഫയ�കൾ തീർ�കൽ�ി��തിന് മാ�മായി
ഫയൽ അദാല�് സംഘടി�ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ)

തീർ�ാ�വാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


