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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2067 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപരാ� മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േപരാ�
മ�ല�ിൽ ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
മാ�ിയ ആ�പ�ികളിൽ എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് െച�ി��ത്;

(എ) ആർ�ം ഒ�ാം ഘ�ം സർ�ാരിെ� ആർ�ം

പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ ടി നിേയാജക
മ�ല�ിെല െനാ�ാട് , അരി�ളം എ�ീ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�
േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം ഒ.പി
കൗ�ർ, �ീ െച��് �ം, ഫാർമസി നവീകരണം,
ലാബ് സൗകര�ം, �ല��ൽ �ം �തലായ അടി�ാന

സൗകര���ം, േരാഗീ സൗ�ദ അ�രീ��ം,
െമ�െ�� േസവന��ം നൽകി �ാപനം

��ംബാേരാഗ� േക�മായി �വർ�ി�

വ�ക�മാണ്. ആർ�ം പ�തി മാർഗേരഖ �കാരം
��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ നൽേക�� എ�ാ
േസവന��ം ടി �ാപന�ളിൽ നി�ം നൽകി
വ��. ഇതിനായി ടി �ാപന�ളിൽ ഒ�് വീതം
അസി��് സർജൻ, 2-വീതം �ാഫ് േന�്, ഒ�്
വീതം ലാബ് െട�ീഷ�ൻ, ഒ�് വീതം
ഫാർമസി�്മാ�െട�ം ത�ികകൾ �തിയതായി
��ി�ി��്. ആർ�ം ര�ാം ഘ�ം ആർ�ം ര�ാം
ഘ��ിൽ ടി നിേയാജക മ�ല�ിെല

ചേ�ാര�്, െപ�വ�ാ�ഴി, പ�ിേ�ാ�ർ,
േമ��ർ, കീഴരി�ർ, ആവാള എ�ീ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�
േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം ഒ.പി
കൗ�ർ, �ീ െച��് �ം, ഫാർമസി നവീകരണം,
ലാബ് സൗകര�ം, �ല��ൽ �ം �തലായ അടി�ാന

സൗകര���ം േരാഗീസൗ�ദ അ�രീ��ം
��ി�  ്ചേ�ാര�്, െപ�വ�ാ�ഴി, േമ��ർ
എ�ീ �ാപന�ൾ ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ
ആയി ആർ�ം പ�തി വിഭാവനം െച��
രീതിയിൽ �വർ�ി�വ�ക�മാണ്. ഇതിനായി
ചേ�ാര�് ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ ഒ�
അസി��് സർജൻ , ഒ� �ാഫ് േന�് എ�ീ
ത�ികക�ം, െപ�വ�ാ�ഴി ��ംബാേരാഗ�
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േക��ിൽ ഒ� അസി��് സർജെ� ത�ിക�ം
��ി�ി��്. �ടാെത ര�ാം ഘ��ിൽ

തിരെ��� പ�ിേകാ�ർ, കീഴരി�ർ എ�ീ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�
േക�മായി ഉയർ��തി�� �വർ�ന�ൾ

നട�വ�കയാണ്. ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി
പ�ിേകാ�ർ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിൽ ഒ�
േഡാ�ർ, ഒ� �ാഫ് േന�്, ഒ� ലാബ് െട�ീഷ�ൻ
എ�ീ ത�ികക�ം കീഴരി�ർ �ാഥമികാേരാഗ�
േക��ിൽ ഒ� അസി��് സർജൻ, ഒ� ലാബ്
െട�ീഷ�ൻ എ�ീ ത�ികക�ം �തിയതായി
��ി�ി��്. ആർ�ം ��ാം ഘ�ം ടി നിേയാജക
മ�ല�ിെല ��ാളി, �റ�ർ എ�ീ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള �ടംബാേരാഗ�
േക��ളാ�ി ഉയർ�ാൻ തിരെ���ി��്.
ആയതിെ� �വർ�ന�ൾ എൻ.എ� .്എം. വഴി
�ാരംഭ ഘ��ിലാണ്.

(ബി)

��ത മ�ല�ിെല ഓേരാ ��ംബാേരാഗ�
േക��ി�ം എ� �കവീതം െചലവഴി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �മ നം �ാപനം നാളി�വെര െചലവഴി� �ക 1
െനാ�ാട്  11,37,499/- 2 അരി�ളം എഫ്.എ� .്സി
11,98,881/- 3 േമ��ർ എഫ്.എ� .്സി 12,09,123/-
4 െപ�മ�ാ�ഴി 10,51,625/- 5 ചേ�ാര�്

എഫ്.എ� .്സി 14,93,427/- 6 എഫ്.എ� .്സി
ആവള 7,41,761/-

(സി) ഓേരാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം �ാഫ് േന�്,
�നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് േന�് , �നിയർ
െഹൽ�് ഇൻസ്  െപ�ർ എ�ിവ�െട എ�
ഒഴി�കൾ വീതം ഉ�്; എ� ത�ികകൾ വീതം
അ�വദി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം ��ി�
ത�ികക�െട എ�ം �വെട േചർ��.
എഫ്.എ� .്സി.�െട േപര് െജ.പി.എ� .്എൻ �ാഫ്
ന�് െജ.എ� .്ഐ എഫ്.എ� ,്സി േമ��ർ 0 0 0
എഫ്.എ� .്സി െപ�വ��ഴി 0 0 0 എഫ്.എ� .്സി
ച�േരാ�് 0 1 0 എഫ്.എ� .്സി ആവള 0 0 0
എഫ്.എ� .്സി, െനാ�ാട്  0 2 0 എഫ്.എ� .്സി
അരി�ളം 0 2 0 നിലവി�� ഒഴി�കൾ �നിയർ
പ�ിക് െഹൽ�് ന�് ��ംബാേരാഗ� േക�ം,
െനാ�ാട്  - 1 ��ംബാേരാഗ� േക�ം, ആവള - 1
��ംബാേരാഗ� േക�ം, േമ��ർ - 1 ��ംബാേരാഗ�
േക�ം, അരി�ളം - 1 ജനിയർ െഹൽ�്

ഇൻെ��ർ ��ംബാേരാഗ� േക�ം, െനാ�ാട്  - 1
��ംബാേരാഗ� േക�ം, ആവള - 1 ��ംബാേരാഗ�
േക�ം, േമ��ർ - 1 �ാഫ് ന�് ത�ികയിൽ ഒഴിവ്
നിലവിലി� ആർ�ം പ�തി �കാരം ��ംബാേരാഗ�
േക��ളിൽ ഒ�് വീതം അസി��് സർജൻ, 2-
വീതം �ാഫ് േന�്, ഒ�് വീതം ലാബ് െട�ീഷ�ൻ
എ�ീ ത�ികക�ം ഒ�് വീതം
ഫാർമസി�്മാ�െട�ം ത�ികകൾ �തിയതായി
��ി�ി��്. ചേ�ാര�് ��ംബാേരാഗ�
േക��ിൽ ഒ� അസി��് സർജൻ ഒ� �ാഫ്
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േന�് എ�ീ ത�ികക�ം, െപ�വ�ാ�ഴി
��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ ഒ� അസി��്
സർജെ� ത�ിക�ം ��ി�ി��്. പ�ിേകാ�ർ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��ിൽ ഒ� േഡാ�ർ, ഒ�
�ാഫ് േന�്, ഒ� ലാബ് െട�ീഷ�ൻ എ�ീ
ത�ികക�ം, കിഴരി�ർ �ാഥമികാേരാഗ�
േക��ിൽ ഒ� അസി��് സർ�ൻ, ഒ� ലാബ്
െട�ീഷ�ൻ എ�ീ ത�ികക�ം �തിയതായി
��ി�ി��്. സർ�ാരിെ� ആർ�ം പ�തി�െട
ഭാഗമായി സം�ാനെ� ഒ� റവന� േ�ാ�ിൽ
നി�ം ഒ� ആേരാഗ� �ാപനെ� അടി�ാന

സൗകര���ം േരാഗീ സൗ�ദ അ�രീ��ം
െമ�െ�� േസവന��ം നൽകി േ�ാ�് തല
��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയർ��തിന്
സ.ഉ(ആർ.ടി)നം. 1633/2021 ആ�വ തീയതി
01/08/2021 എ� ഉ�രവ് �കാരം
തീ�മാനമായതിൽ േപരാ� റവന� േ�ാ�ിൽ
നി�ം ആവള എഫ്.എ� .്സി െയ ആണ്

തിരെ���ിരി��ത്. ഇതിെ�
�വർ�ന�ൾ ആരംഭഘ��ിലാണ്.
േകാവിഡ്-19-െ� പ�ാ�ല�ിൽ

േരാഗ�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

ഊർ�ിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� 140 നിേയാജകമ�ല�ളി�ം

ഒ�് വീതം 'ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് '
�ാപി�ാൻ 26.07.2021 െല സ.ഉ (ആർ.�ി)നം.
1555/2021/ആ.�.വ �കാരം തീ�മാന മായതിൽ
േപര� നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം േപരാ�
ഗവൺെമ�് ആ�പ�ിെയയാണ് ഐെസാേലഷൻ

വാർഡ്  �ാപി�ാൻ തിരെ���ിരി��ത്.
കിഫ്ബി ഫ�ം എം.എൽ.എ�െട ആ�ിവികസന

ഫ�ം ഉപേയാഗി�ാണ് നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

നട�ാൻ തീ�മാനി�ിരി��ത്.

(ഡി) നിലവി�� ഒഴി�കൾ നിക��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

(ഡി) ഒഴി�കൾ യഥാസമയം പി.എസ് .സി�് റിേ�ാർ�്
െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


