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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2690 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം ,
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

പ�ികജാതി, പ�ികവർ��ാർ�ായി നട�� �ീ
െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട
�വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. പ�ികജാതി വികസന വ��ി� കീഴിൽ
�വർ�ി�� �ീെമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക്
േഹാ��ക�െട �വർ�നം വിലയി���തിന്
�ലം എം.എൽ.എ ര�ാധികാരിയായി�ളള
ഉപേദശക സമിതിക��്. ബ�െ�� ജി�ാ
ഓഫീസർമാർ, മ�് പ�ികജാതി വികസന
ഓഫീസർമാർ എ�ിവർ നി�ിത ഇടേവളകളിൽ
േഹാ��കൾ സ�ർശനം നട�ക�ം
�വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ�ക�ം െച���്. �ടാെത
വ��ിെല െഡപ��ി ഡയറ�ർമാർ േഹാ�ൽ
സ�ർശനം നട�ക�ം �ിതിഗതികൾ

വിലയി��ി �ഗമമായ
�വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ളള നിർേ�ശ�ൾ
ബ�െ��വർ�് നൽ�ക�ം െച���്.

(ബി) ഇവ�െട �വർ�നം െമ�െ���ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) േഹാ��ക�െട അടി�ാന ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ െമ�െ����തി�ം
�ാപന��െട �വർ�ന�ൾ

�ഗമമാ��തി�മായി അ���പണികൾ,
നവീകരണ �വർ�ന�ൾ എ�ിവ ആവശ�മായ
േഹാ�ൽ െക�ിട�ൾ�് അ�മതി നൽകി വ��.
േഹാ��ം േഹാ�ൽ പരിസര�ം �ചിയായി
��ി��തിന് പാർ�്ൈടം സ�ീ�ർമാ�െട
േസവനം എ�ാ േഹാ��കളി�ം ലഭ�മാ�ിയി��്.
��ജല ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന്
േഹാ��കളിൽ വാ�ർപ�രിഫയർ അ�വദി�
നൽകിയി��്. �ടിെവളള�ാമം േനരി��
േഹാ��കളിൽ �ഴൽ കിണ�കൾ
നിർ�ി��തി�ം േകരളാ വാ�ർ
അേതാറി�ി�മായി ബ�െ��് �ടിെവളള
കണ��കൾ എ���തി�ം നടപടി
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സ�ീകരി�ി��്. ��ിക�െട ആേരാഗ�
�ര�ിതത��ിനായി െകാ��വല
�ാപി�ി��്. െബഡ് , െബഡ്  ഷീ�്, െബഡ്  കവർ
�ട�ിയവ ആവശ�െ��� �റ�് അ�വദി�
വ��. േഹാ��കളിൽ േസാളാർ പാന�കൾ
�ാപി�ി��്. ��ിഹീനമായ അ�രീ�ം
ഒഴിവാ��തി�ം േഹാ��കളിെല മാലിന�
നിർ�ാർ��ി�മായി ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�കൾ
�ാപി�ി��്. േഹാ�ൽ പരിസരം ��ിയായി

��ി��തി�ളള �ചീകരണ �വർ�ന�ൾ

നട�ി വരിക�ം െച���്. പ�ികവർ�
വികസന വ��ി� കീഴി�ളള �ീെമ�ിക്/
േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��ക�െട ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ �ണിെസഫ് നി�ർഷി�
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിനാവശ�മായ
പരി�ാര�ൾ വ��് നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
േഹാ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര��ൾ
വർ�ി�ി��തി�ം, വിദ�ാർ�ിക�െട �ര�
ഉറ�് വ���തിനായി സി.സി.ടി.വി, മിനിമാ�്
ൈല�് എ�ിവ �ാപി�ി��്. വിദ�ാർ�ിക�െട
�ര��ായി േഹാ��കളിൽ അ�ി�തിേരാധ
സംവിധാനം �ാപി�ി��്. േഹാ�ലിെല
അേ�വാസികൾ�ിടയിൽ പകർ� വ�ാധികൾ
വ�ാപി��ത് തട��തിനായി 115
േഹാ��കളിൽ ബേയാ ഹസാർഡ്  �ിൽ കി�്
�ാപി�ി��്. 30 േഹാ��കളിൽ �ീം
െബയ്സ്ഡ്  ��ിംഗ് സി�ം �ാപി�ി��്.
��ിക�െട മാനസിക േശഷി വർ�ി�ി�ക,
വ��ിത� വികസനം, പരീ�യിൽ മിക� വിജയം
ൈകവരി��തിന് മാനസികമായി �ാ�രാ�ക
എ�ിവ�ായി �ഡ�് കൗൺസിലർമാെര
നിയമി�ി��്. പഠനനിലവാരം
െമ�െ����തിനായി േഹാ��കളിൽ പാർ�്
ൈടം ട��ർമാ�െട േസവന�ം ലഭ�മാ�ിയി��്.

(സി) ��തൽ ��ികെള ഈ േഹാ��കളിേല�്
ആകർഷി�വാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

(സി) പ�ികജാതി വികസന വ��ി� കീഴി�� �ീെമ�ിക്
േഹാ��കളിൽ മിക� താമസ സൗകര�ം ഉറ�
വ���േതാെടാ�ം വിദ�ാർ�ിക�െട രാ�ികാല
പഠന�ിന് േമൽ േനാ�ം വഹി��തിനായി േമ�ൻ
കം റസിഡ�് ട��ർമാെര കരാറടി�ാന�ിൽ

നിയമി�ി��്. �ടാെത വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന
നിലവാരം െമ�െ����തിന് ട�ഷൻ സി�ം
ഏർെ���ിയി��്. ഭ�ണ�ിനായി ഒ�
വിദ�ാർ�ി�് �തിമാസം 2500/- �പ
െചലവഴി��േതാെടാ�ം �തിമാസ േപാ��്
മണിയായി 200/-�പ�ം അവധി ദിവസ�ളിൽ
വീ�ിൽ േപായിവ��തി�ളള യാ��ടി
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ആ��ല���ം നൽ���്. ര�് െസ�്
�ണിേഫാം, േനാ�് ��്, േ�ഷനറി, ബാഗ്,
െച��്, ൈന�് ��് എ�ിവ വാ��തി�ം �ക
അ�വദി� വ��. േപാ�് െമ�ിക്
േഹാ��കളിൽ താമസി�� വിദ�ാർ�ികൾ�്
ഭ�ണ�ിന് �തിമാസം 2875/- �പ�ം, 200/-
�പ േപാ��് മണി�ം, അവധി ദിവസ�ളിൽ
വീ�ിൽ േപായി വ��തി�ളള യാ�ാ�ടി�ം
അ�വദി���്. �ടാെത കായിക
വിേനാദ�ൾ�ളള സൗകര�ം, ൈല�റി, ക���ർ
സൗകര�ം എ�ിവ�ം ലഭ�മാ�ിയി��്. ടി
�വർ�ന�ളി�െട ��തൽ വിദ�ാർ�ികെള
േഹാ��കളിേല�് ആകർഷി�ാൻ
കഴി��താണ്. പ�ികവർ� വികന വ��ി�
കീഴി�� �ീെമ�ിക്/േപാ�്െമ�ിക്
േഹാ��കളിൽ താമസി� െകാ�ളള പഠനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േഹാ��ക�െട
�ിതി�ം, സൗകര���ം െമ�െ����തിനായി
പ�ികവർ� വ��ി� കീഴിൽ �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ/
എം.ആർ.എസ് / മൾ�ി പർ�സ്  േഹാ�ൽ
എ�ിവ�് �തിയ െക�ിട�ൾ നിർ�ി��തി�ം
��ിക�െട ആേരാഗ�ം, മാനസിക ഉ�ാസം
എ�ിവ�ായി പ�തികൾ ആവി�രി�ി��്.
വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിനായി
പാർ�് ൈടം ട��ർമാ�െട േസവനം ��തൽ
വിഷയ�ളിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


