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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 37 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�� �േത�ക ആേരാഗ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
ആദിവാസി ജനവിഭാഗ�ൾ�് െമ�െ��
ചികി��ം ആേരാഗ� സംര�ണ�ം
ലഭ�മാ��തിന് സഹകരണ വ��് �േത�കമായ
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി / പ�ികവർ�
ജനവിഭാഗ�ിെ� ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി

സഹകരണ വ��് ഒ� സമ� പ�തി
ആവി�രി�ി��്. സഹകരണ വ��് സഹകരണ
ആ�പ�ിക�മായി സഹകരി�ാണ് ഈ പ�തി
നട�ാ��ത്. ഈ പ�തി സംബ�ി� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�ി��്. പാല�ാട്
ജി�യിെല അ��ാടി േമഖലയിൽ ൈപല�്
അടി�ാന�ിൽ ഈ പ�തി ഇതിനകം
നട�ാ�ിയി��്. െപരി�ൽമ� ഇ.എം.എസ് .
സഹകരണ ആ�പ�ി�മായി സഹകരി�ാണ്
അവിെട പ�തി നട�ാ�ിയി��ത്. േകാ��റ

ൈ�ബൽ ആ�പ�ിയിെല പരിേശാധനയിൽ
വിദ� പരിേശാധന�ം ചികി��ം

ആവശ�മാെണ� കാ��വർ�ാണ് പ�തി�െട
ഭാഗമായി ഇ.എം.എസ് . സഹകരണ
ആ�പ�ിയിെല ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�
നൽകിയി��ത്. േരാഗികൾ� വിദ� ചികി�
ലഭ�മാ��തി� �റേമ ആദിവാസി േമഖലയിൽ
െമഡി�ൽ ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ക, 24
മണി��ം സൗജന� ആം�ലൻസ്  േസവനം
ലഭ�മാ�ക, ഗർഭിണികളായ എ�ാവെര�ം രജി�ർ
െച�് അവർ�് വിദ�മായ ഗർഭകാല – �സവ –
�സവാന�ര പരിചരണം ഉറ� വ��ക,
��ികൾ�ം ഗർഭിണികൾ�ം ആഹാര�ം,
േപാഷക��ം ലഭ�മാ�ക, ��ികൾ�ായി �േത�ക
െമഡി�ൽ ക�ാ�കൾ നട�ക, േരാഗ
�തിേരാധ�ിനായി വാ�ിേനഷൻ ക�ാ�കൾ
നട�ക, പകർ� വ�ാധികെള തട��തി��
�വർ�ന�ൾ നട�ക, ജനിതക േരാഗ�ൾ�
ചികി� ലഭ�മാ�ക, ലഹരി മ��ക�െട
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��പേയാഗ�ിെനതിെര േബാധവത്�രണ
പരിപാടികൾ നട�ക, ലഹരി വിേമാചന ചികി�
ലഭ�മാ�ക എ�ി�െന �ണേഭാ�ാ�ളായ

ജനവിഭാഗ�ിെ� ആേരാഗ�
സംര�ണ�ി�ത�� വിവിധ �വർ�ന�ൾ

ഈ പ�തി�െട ഭാഗമാണ് .

(ബി)

േകവലം ചികി� പ�തി എ�തിന�റം ആേരാഗ�
രംഗ�് കാേലാചിതമായ ഇടെപടലായിമാറിയ
��ത പ�തി�െട ആശയ��ം ല����ം
വിശദമാ�ാേമാ; പ�തി�െട ഭാഗമായി
സംഘടി�ി� �വർ�ന�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) േകവലം ചികി�ാ പ�തി എ�തിന�റം
അ��ാടിയിെല പ�ികജാതി – പ�ികവർ�
ജനവിഭാഗ�ിെ� ആേരാഗ� സംര�ണെ�
നിർ�യി�� വിവിധ�ളായ ഇടെപട�കളാണ്
പ�തിയി�െട നട�ിയി��ത്. അ��ാടിയിെല
പ�ികജാതി – പ�ികവർ� ജനവിഭാഗ�ിന്

സൗജന� േരാഗ ചികി� , ഗർഭിണിക�െട�ം
�ല��� അ�മാ�െട�ം ആേരാഗ� സംര�ണം,
��ിക�െട ആേരാഗ� പരിര�, �ഹ േക�ീ�ത
ആേരാഗ� േസവന�ൾ, �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ, ആേരാഗ� സംവർ�ക ജീവിത
ൈശലിക�ം സ�ർ� േപാഷണ�ം, പ�ാ�ല

സൗകര� വികസനം, സഹകരണ ആേരാഗ�
േമാഡൽ പ�തി നട�ി�ം േമൽേനാ��ം
�തലായവയാണ് അ��ാടി സമ� ആേരാഗ�
പ�തി�െട ആശയ�ൾ . അ��ാടിയിെല അഗളി
,േഷാള�ർ , ��ർ പ�ായ�കളിെല പ�ികജാതി
– പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് ��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി ചികി� ലഭ�മാ�ക,
ഗർഭിണികൾ�ം ��ികൾ�ം േപാഷകാഹാരം
ലഭ�മാ�ക, ശി� മരണ നിര�് �റ�െകാ� വ�്
തീർ�ം ഇ�ാതാ�ക, മദ�പാനം, ലഹരി
വ���െട ഉപേയാഗം എ�ിവെ�തിെര
േബാധവൽ�രി�ക എ�ിവയാണ് പ�തി
ല��മി�ത്. പ�തി�െട ഭാഗമായി 6924 േപർ�്
ഇ.എം.എസ് . ആ�പ�ിയിൽ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േസവനം നൽകിയി��്. ഇതിൽ 3042 േപർ�്
ഒ.പി. വിഭാഗ�ി�ം, 2022 േപർ�് ഐ.പി.
വിഭാഗ�ി�ം 1860 േപർ�് പരിേശാധനാ
വിഭാഗ�ി�മാണ് േസവനം ലഭി�ി��ത്. �ടാെത
4 െമഡി�ൽ ക�ാ�ക�ം , 8 െ��ിംഗ്
േ�ാ�ാ�ക�ം , 25 അവയർെനസ്  േ�ാ�ാ�ക�ം
ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിയ

�വർ�ന�ളാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


