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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2055 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇരി�ർ നിേയാജക
മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി���ം
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���മായ ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ ?

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇരി�ർ നിേയാജക
മ�ല�ിെല �വർ�ന��െട വിശദ
വിവര�ൾ �വെട േചർ��. ആർ�ം പ�തി
ഒ�ാം ഘ�ം ആർ�ം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ

ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല

�ാഥമികാേരാഗ� േക�ം ആലേ�ാട്  (േതർ��ി)
എ� �ാപനെ� ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി
ഉയർ�ാൻ തിര���ക�ം അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി എൻ.എ�  ്എം വഴി
20.82 ല�ം �പ അ�വദി�  ്അടി�ാന

സൗകര���ം, േരാഗീ സൗ�ദ അ�രീ��ം
െമ�െ�� േസവന�ം ലാബ് സൗകര��ം ലഭ�മാ�ി
നിലവിൽ �ാപനം ��ംബാേരാഗ�േക�മായി
�വർ�ി� വരിക�മാണ്. ആർ�ം പ�തി�െട
ഭാഗമായി ഒ� അസി�്�് സർജൻ, ര�് �ാഫ്
ന�്,ഒ� ലാബ്െട�ീഷ�ൻ, ഒ� ഫാർമസി�് എ�ീ
ത�ികക�ം �തിയതായി ��ി�ി��്. ആർ�ം

പ�തി ര�ാം ഘ�ം ആർ�ം പ�തി�െട ര�ാം
ഘ��ിൽ ഉദയഗിരി, ഉളി�ൽ, െച�ളായി എ�ീ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�
േക��ളായി ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി ഉദയഗിരി,
ഉളി�ൽ എ�ീ �ാപന�ളിൽ യഥാ�മം 15.46
ല�ം �പ, 29.86 ല�ം �പ എൻ.എ� .്എം വഴി
അ�വദി�. ആർ�ം പ�തി വിഭാവനം െച��
രീതിയിൽ അടി�ാന സൗകര���ം േരാഗീ
സൗ�ദ അ�രീ��ം, ലാബ് സൗകര��ം െമ�െ��
േസവന��ം ലഭ�മാ�ി ��ംബാേരാഗ�
േക��ളായി �വർ�ി�വരിക�മാണ്. ആർ�ം

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉളി�ൽ
��ംബാേരാഗ�േക��ിന് ഒ� അസി��് സർജൻ,
ര�് �ാഫ് ന�് , ഒ� ലാബ് െട�ീഷ�ൻ ത�ികക�ം
ഉദയഗിരി ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ഒ� ലാബ്
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െട�ീഷ�ൻ ത�ിക�ം �തിയതായി ��ി�ക�ം
െച�ി��്. െച�ളായി �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ�
ആർ�ം പ�തി വിഭാവനം െച�� രീതിയിൽ
��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി മാ��തിനായി
എൻ.എ� .്എം വഴി 17.52 ല�ം �പ
അ�വദി�ി��്. . �ടാെത ടി �ാപന�ിെ�

െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി 50 ല�ം �പ (അ�ത്
ല�ം �പാ മാ�ം) എം.എൽ.എ ഫ�്
അ�വദി�ി��്. ആർ�ം ��ാം ഘ�ം ആർ�ം

��ാം ഘ��ിൽ �ഴലി, എ�വ�ി, �ടിയാൻമല,
ച�ന�ാംപാറ, ആലേ�ാട്  (മണ�ടവ്), ന�വിൽ
എ�ീ �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള
��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ

തിരെ���ി��്. ടി േക���െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി 15.50 ല�ം �പ
വീതം എൻ.എ� .്എം വഴി അ�വദി�ി��്. �ടാെത
�ടിയാൻമല പി എ�  ്സി�് െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി 50 ല�ം �പ (അ�ത് ല�ം
�പാ മാ�ം) എം.എൽ.എ ഫ�് ആയി

അ�വദി�ി��്. ആലേ�ാട്  (മണ�ടവ്)
പി.എ� .്സി�് 2021-22 വർഷെ� എൻ എം എ�്
(NHM) ആർ.ഒ.പി ഫ�് വഴി െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി 110. 89 ല�ം (��ിപ�്

ല��ി എൺപ�ി ഒൻപതിനായിരം �പാ മാ�ം)
അ�വദി�  ്ഉ�രവായി��്. േകാവിഡ്  19
പ�ാ�ല�ിൽ േരാഗ �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം

ഒ�് വീതം ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്  �ാപി��

പ�തിയിൽ ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ

നി�ം സാ�ഹി കാേരാഗ� േക�ം ���ഖം എ�
�ാപനെ�യാണ്തിരെ���ിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


