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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3881 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ർ മ�ല�ിൽ ആ ർ�ം പ�തിയി�ൾെ���ി വികസന�വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആർ�ം പ�തിയി�ൾെ���ി ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി മാ�ിയ ആല�ർ മ�ല�ിെല

ആ�പ�ികളിൽ എെ�ാെ� വികസന

�വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന സർ�ാറിെ� ആർ�ം

പ�തിയി�ൾെ���ി ആല�ർ മ�ല�ിെല

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ിയ

ആ�പ�ികളിൽ നട�ിയ വികസന

�വർ�ന��െട വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.
ആർ�ം ഒ�ാം ഘ�ം ആർ�ം ഒ�ാം ഘ��ിൽ

ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല വ�ാഴി,
കിഴ�േ�രി എ�ീ �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള

��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ�ാൻ

തിരെ���ക�ം, ഒ.പി കൗ�ർ, ഫാർമസി

നവീകരണം, �ീ െച��് �ം, ലാബ് സൗകര��ം ,
�ല��ൽ �ം, നിരീ�ണ �റി, എയർേപാർ�്

േമാഡൽ െചയേറാ��ടിയ കാ�ിരി�് �ലം

ഒ��ൽ �തലായ അടി�ാന സൗകര���ം,
േരാഗീ സൗ�ദ അ�രീ��ം, െമ�െ��

േസവന��ം നൽകി ടി �ാപന�ൾ നിലവിൽ

��ംബാേരാഗ� േക��ളായി �വർ�ി�

വ�ക�മാണ്. ഇതിനായി ഒ�് വീതം അസി��്

സർജൻ, ര�് വീതം �ാഫ് ന�്, ഒ�് വീതം ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ, ഒ�് വീതം ഫാർമസി�് എ�ീ

ത�ികക�ം ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി

��ി�ി��്. ആർ�ം ര�ാം ഘ�ം ആർ�ം ര�ാം

ഘ��ിൽ ടി നിേയാജക മ�ല�ിെല

�നിേ�രി, േത�റിേ�രി എ�ീ �ാഥമികാേരാഗ�

േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി

ഉയർ�ാൻ തിരെ���ക�ം, ഒ.പി കൗ�ർ

�മീകരി�ൽ, �ീ െച��് �ം, നിരീ�ണ�റി,
ഫാർമസി, നവീകരണം, �ല��ൽ �ം, ലാബ്

സൗകര�ം, ഇരി�ിടേ�ാ��ടിയ കാ�ിരി�്

�ലം �തലായ അടി�ാന സൗകര���ം, േരാഗീ

സൗ�ദ അ�രീ��ം െമ�െ�� േസവന��ം

നൽകി ടി �ാപന�ൾ നിലവിൽ

��ംബേരാഗ�േക�മായി �വർ�ി� വരിക�മാണ്.
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ഇതിനായി ടി �ാപന�ൾ�് ഒ�് വീതം �ാഫ്

ന�മാ�െട�ം, �നിേ�രി �ടംബാേരാഗ�

േക��ിന് ഒ� അസി��് സർജെ� ത�ിക�ം

�തിയതായി ��ി�ി��്. ആർ�ം ��ാം ഘ�ം

ആർ�ം ��ാം ഘ��ിൽ ടി

നിേയാജകമ�ല�ിെല േമലാർേകാട്

�ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� ��ംബാേരാഗ�

േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തിരെ�ട�ി��്.
അടി�ാന സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി��തിനാ�� �വർ�ന�ൾ

�ാരംഭഘ��ിലാണ്. �ടാെത ആർ�ം

പ�തി�െട ഭാഗമായി തെ� സം�ാനെ� ഒ�

റവന� േ�ാ�ിൽ നി�ം ഒ� �ാപനെ�

അടി�ാന സൗകര���ം, േസവന��ം

വർ�ി�ി�  ്േ�ാ�് തല ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി

ഉയർ�ാൻ01.08.2021 െല സ.ഉ.(ആർ.ടി)
നം.1633/2021/H&FWD, �കാരം

തീ�മാനി�ി��്. ടി ഉ�രവ് �കാരം ആല�ർ

നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം �ഴൽമ�ം

സാ�ഹികാേരാഗ�േക�െ� ആണ് ടി രീതിയിൽ

സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�  ്േ�ാ�് തല

��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ

തിരെ���ിരി��ത്. ഇതിനാ��

�വർ�ന�ൾ �ാരംഭ ഘ��ിലാണ്. േകാവിഡ്

19 െ� പ�ാ�ല�ിൽ േരാഗ�തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി

സം�ാനെ� 140 നിേയാജക മ�ല�ളി�ം

ഒ�് വീതം ഐേസാേലഷൻ വാർഡ്  �ാപി�ാൻ

സ.ഉ.(ആർ.ടി)നം.1555/2021/H&FWD,
തി�വന��രം, തീയതി, 26.07.2021 �കാരം

തീ�മാനമായതിൽ ആല�ർ നിേയാജക

മ�ല�ിൽ നി�ം �ഴൽമ�ം സാ�ഹികാേരാഗ�

േക�െ�യാണ് തിരെ���ിരി��ത്..

(ബി)
��ത മ�ല�ിെല ഓേരാ ��ംബാേരാഗ�

േക��ി�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �മ നം �ാപനം െചലവഴി� �ക 1
എഫ്.എ� .്സി കിഴ�ാേ�രി 8 ല�ം 2
എഫ്.എ� .്സി,വ�ാഴി 13 ല�ം 3 എഫ്.എ� .്സി

�നിേ�രി 14.08 ല�ം 4 എഫ്.എ� .്സി േത�റി�ി

13.86 ല�ം

(സി) ��ത ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ഏെത�ി�ം

ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ

അവ ഏെത�ാമാെണ�റിയി�ാേമാ; ഒഴി�കൾ

നിക��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

(സി) �ാപനം െജ.പി.എ� .്എൻ പി.എ� .്എൻ

എ� .്എ.േ�ഡ്  2 സി. എ� .്സി.�ഴൽമ�ം - 1 -
എഫ്.എ� .്സി കിഴ�േ�രി 1 2 - എഫ്.എ� .്സി

വ�ാഴി 2 1 1 എഫ്.എ� .്സി േമലാർേ�ാട്  1 1 -
എഫ്.എ� .്സി േത�റി�ി - 1 - എഫ്.എ� .്സി

�നിേ�രി - 1 - ആെക 4 7 1 െജ.പി.എ� .്എൻ.
ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ അഡ്േഹാ�് നിയമനം
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വഴി നിക�ിയി��്. പി.എ� .്എൻ ഏഴ്  ഒഴി�കൾ

ഉ�്. പ�ിക് െഹൽ�് ന�മാരായി �ാന�യ�ം

അ�വദി�ണെമ�ിൽ െജ.പി.എ� .്എൻ േ�ഡ്  1
ത�ികയിെല ജീവന�ാർ�് ഫീെമയിൽ െഹൽ�്

��ർൈവസ ർ െ�യിനിംഗ് ആവശ�മാണ്.
േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

െ�യിനിംഗ് നട�വാൻ സാഹചര�ം ഇ�ായി��.
ആയതിനാൽ ��ത െ�യിനിംഗ്

താൽ�ാലികമായി ഒഴിവാ�ി െ�ാവിഷണൽ

െ�ാേമാഷൻ നട�ാനാ�േമാെയ�ത്

സംബ�ി� വിഷയം സർ�ാർ പരിേശാധി�

വ��. നിലിവിൽ എഫ്.എ� .്എസ്  െ�യിനിംഗ്

ലഭി�വർ ഇ�ാ�തിനാൽ �ാന�യ�ം

നൽ�വാ�ം ഒഴി�കൾ നിക�വാ�ം തട���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


