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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3884 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ� �ാപന�ളിെല നിർ�ാണ ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ക�ർ മ�ല�ിെല ക�ർ ജി�ാ

ആ�പ�ിയി�ം, എളയാ�ർ, േചേലാറ, എട�ാട്

എ�ീ �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�ം നട�

വ�� നിർ�ാണ ���ിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ക�ർ ജി�ാ ആ�പ�ി ക�ർ ജി�ാ

ആ�പ�ിയിൽ ല�� പ�തി �കാരം Mother &
Child Block നിർ�ാണ ���ി

� ർ�ീകരി�ി��്. കിഫ്ബി പ�തി �കാരം

നട�ിലാ�� കാ�് ലാബിെ� CCU/HT വർ�്

ഇല�ിസി�ി േബാർഡിൽ നി�ം പവർ സൈ�

ലഭി�ാൽ ഉടെന �ർ�ിയാ�വാൻ സാധി�ം.
കാ�് ലാബിെ� ഇൻ�േലഷ�മായി ബ�െ��

േജാലികൾ �േരാഗമി��. എ.സി, സിവിൽ,
ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ �ർ�ിയായി��്. പവർ

സൈ��െട അഭാവം �ലമാണ് പണി

�ർ�ിയാ�വാൻ കാലതാമസം േനരി�ത്.
കിഫ്ബി �േഖന നട�ിലാ�� മാ�ർ �ാനിെ�

ഭാഗമാ�� െക�ിട��െട Structural Work
�ർ�ിയായി��്. ൈടലിംഗ്, ഇല�ി�ൽ,
�ംബിംഗ് േജാലികൾ �േരാഗമി� വ��.
െമഡി�ൽ ഗ�ാസ്  ൈപ�ിംഗ് സി��ിെ�

�വർ�ന��ം നട� വ��. 57.52 േകാടി

�പ�െട ഭരണാ�മതി�ം അേത �ക��

സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാ�ിയി��്.
എമർജൻസി േകാവിഡ്  െറേ�ാൺസ്  �ാൻ

�കാരം 30 െബഡ്  ഓ�ിജൻ സേ�ാർ�് വാർഡ് , 5
െബഡ്  ഐ.സി.�. 12 െബഡ്  എ� .്ഡി.�
എ�ിവ�് േവ�ി 75.50 ല�ം �പ

അ�വദി�ി��്. ആയതിെ� ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�ി വ��. ��ംബാേരാഗ� േക�ം -
േചേലാറ ��ംേബാേരാഗ�േക�മായി

�വർ�നസ�മാ��തിെ� ഭാഗമാ യി

എൻ.എ� .്എം �േഖന 15.50ല�ം �പ

അ�വദി�ി��്. �ടാെത എം.എൽ.എ ഫ�്

ഉപേയാഗി�  ്ര�നില െക�ിടം നിർ�ി��തിെ�

േകാൺ�ീ�് ���ികൾ �ർ�ിയായി. താഴെ�

നില�െട �ാ�റിംഗ്, ഇല�ി�ൽ ���ികൾ
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�േരാഗമി ��. ര�ാം നില�െട �ാ�റിംഗ്,
േ�ാറിംഗ്, �ംബിംഗ് എ�ീ ���ികൾ �ടി

�ർ�ീകരി�ാ��്. ��ംബാേരാഗ� േക�ം

-എട�ാട്  ��ംേബാേരാഗ�േക�മായി

�വർ�നസ�മാ��തിെ� ഭാഗമാ യി

എൻ.എ� .്എം �േഖന 15.50ല�ം �പ

അ�വദി�ി��്.�ടാെത ബ�. എം.എൽ.എ �െട

ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ നിർ�ി��

െക�ിട�ിെ� �ഫിംഗ് ���ി, �മരിെ�

�ാ�റിംഗ് എ�ിവ �േരാഗമി��. 60%
നിർ�ാണ ���ികൾ �ർ�ിയാ യി��്.
��ംബാേരാഗ� േക�ം എളയാ�ർ ��ംബാേരാഗ�

േക�മായി പരിവർ�നം െച��തിെ� ഭാഗമായി

ബ�.എം.എൽ.എ�െട ആ�ി വികസന പ�തി

�കാരം അ�വദി�ി�� െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ�

���ി ആരംഭി�ി��്.

(ബി)

ക�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല

താമസേയാഗ�മ�ാ� ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ

���ി പണിയാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല 5 ��ംബേ�മ

ഉപേക��െള െഹൽ�് & െവൽന�്

െസ�റാ�ി ഉയർ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
അതിൽ എ�ർ, കടേ�ാട് , �ട�ിൻ താെഴ,
നാടാൽ എ�ീ �ാപന�ൾ�് 7 ല�ം �പ

വീതം എൻ.എ� .്എം �േഖന അ�വദി�ി��്. ഈ
�ക അതാത് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിേല�് ൈകമാറി ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി��്. �ടാെത

��േകാ�് ��ംബേ�മ ഉപേക��ിന് �തിയ

െക�ിട�ിനായി 67 ല�ം �പ എൻ.എ� .്എം വഴി

അ�വദി�ി��്. നിലവിൽ ക�ർ മ�ല�ിെല

എളയാ�ർ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി ന് കീഴി��

��യാട്  സബ് െസ�ർ �നർനിർ�ി��തിന്

എൽ.സി.ജി.ഡി പ�തി �പീകരി�ി��്.

(സി)

എട�ാട്  �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(സി) എട�ാട്  �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ�

��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയർ��തിന്

എൻ.എ� .്എം �േഖന 15.50 ല�ം �പ�ം

അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി��തിനായി

ബ�. എം.എൽ.എ ഫ�ിൽ നി�ം 45 ല�ം

�പ�ം അ�വദി�ി��്. എം.എൽ.എ ഫ�്

ഉപേയാഗി�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


