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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 480 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജനകീയ േഹാ��ക�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ. സി.സി. ���ൻ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വനിതകൾ�് െതാഴിൽ �ര��ം

�ിര വ�മാന�ം ഉ�ാ��തിന് ജനകീയ
േഹാ��കൾ സഹായകരമായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകാവിഡ്-19 വ�ാപന�ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ �തിേരാധ �വർ�ന��െട

ഭാഗമായി എ�ാവർ�ം ഭ�ണലഭ�ത

ഉറ�വ���തിനായി ��ംബ�ീ�ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��ം ഭ��

സിവിൽസൈ�സ്  വ��മായി േചർ�് ജനകീയ
േഹാ�ൽ പ�തി നട�ിലാ�ക�ം ആയതിെ�

ഭാഗമായി ജനകീയ േഹാ��കൾ �ാേദശിക
ആവശ�കത�ം സാധ�ത�ം അ��തമായി
സം�ാന�ാകമാനം �പീകരി�ി���്.
��സംരംഭ മാ�കയിൽ �വർ�ി�� ജനകീയ
േഹാ��കൾ �േഖന സം�ാനെമാ�ാെക �തിദിനം
ശരാശരി 1,60,000 ഉ��ണ് വിതരണം
െച���്. ഇതി�െട നിലവിൽ 4,885 ��ംബ�ീ
വനിതകൾ�് ഉപജീവേനാപാധി ലഭി���്.

(ബി)

��ംബ�ീ �ഖാ�രം നട�ിലാ�ിയ ജനകീയ
േഹാ��ക�െട േ�ഡിംഗ് �ർ�ിയായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. സം�ാന സർ�ാരിെ� 100 ദിന
കർ�പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ജനകീയ
േഹാ��ക�െട നിലവാരം െമ�െ����തി�ം

അവെയ അ�� തല�ിേല�് ഉയർ�ി

െ�ാ�വ��തി�ം േ�ഡിംഗ് �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതിനായി ��ംബ�ീ,
ഇൻ�ി���് ഓഫ് േഹാ�ൽ മാേനെ��് ആ�്

െടേ�ാളജി എ� �ാപന�മായി സഹകരി�്
േ�ഡിംഗ് �ൾ �പീകരി�ക�ം ആയത�സരി�്

ജനകീയ േഹാ��കെള �േത�കം നിർ�യി�െ��
�ചികക�െട അടി�ാന�ിൽ േ�ഡ്
െച�ക�ം െച�ി��്.

(സി) �ചിത�ം, വിഭവ��െട ൈവവിധ�ം, ഭ�ണ�ിെ�

�ണേമ� എ�ീ ഘടക�ൾ േ�ഡിംഗിന്
പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. ജനകീയ േഹാ��ക�െട േ�ഡിംഗിനായി
ഇൻ�ി���് ഓഫ് േഹാ�ൽ മാേനെ��് ആ�്

െടേ�ാളജി എ� �ാപന�മായി സഹകരി�്
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�ചിത�ം, വിഭവ��െട ൈവവിധ�ം, ഭ�ണ�ിെ�

�ണേമ�, �വർ�ന സമയം, �തിമാസ
വി�വരവ്, വിപണനം, �ാപനം �വർ�ി��

െക�ിട�ിെ��ം ��പാ�ക�െട�ം അവ�
എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ ജനകീയ
േഹാ��കെള എ+, എ, ബി, സി എ�ീ
വിഭാഗ�ളിലായി നിലവാര േറ�ിംഗ് െച�ി��്.

(ഡി)

ഉയർ� േ�ഡിംഗ് ലഭി�ാ� സംരംഭകർ�്
ആവശ�മായ പരിശീലന�ം സാ��ിക സഹായം
അട��� പി�ണ�ം നൽകി േ�ഡിംഗ്
ഉയർ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�്. ഉ�ത േ�ഡ്  ലഭി�ാ� ബി, സി
വിഭാഗ�ിൽ േ�ഡ്  ലഭി� ജനകീയ
േഹാ��കൾ�ായി കാര�േശഷി വികസന
പരിശീലന�ം, അ�ൗ�ിംഗ്, ��് കീ�ിംഗ്
പരിശീലന�ം നൽ��തി�ം സാ��ിക

സഹായം ആവശ��� �ണി�കൾ�് ��ംബ�ീ
സംരംഭ��െട സാ��ിക സഹായ പ�തി
�കാര�� ധനസഹായ�ം
മാനദ��ൾ���തമായി നൽ��തി��
നടപടി സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത ടി �ണി�ക�െട
വിപണനം വർ�ി�ി��തിന് ആവശ�മായ

സഹായ��ം നൽകി വ���്.

(ഇ)

ജനകീയ േഹാ��ക�െട �വർ�നം ��തൽ
െമ�െ����തി�ം �ാേദശിക
സാഹചര��ൾ��സരി�  ്വി�ലീകരി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) ഉ�്. നിലവി�� ജനകീയ േഹാ��ക�െട
േ�ഡിംഗ് �ർ�ിയാ�ിയ സാഹചര��ിൽ

പിേ�ാ�ം നിൽ�� �ണി�കൾ�് അവ�െട
�വർ�നം െമ�െ����തി�ം �ൻനിരയിേല�്
െകാ�വ��തി�മായി �ണി�് േക�ീകരി�്
�േത�കം പരിശീലനം നൽ��തി�ം �ണി�ിെ�
അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന്

ധനസഹായം ആവശ��� സാഹചര��ിൽ

ആയത് ��സംരംഭ�ൾ�് ധനസഹായം
നൽ��തി�� പ�തി�െട മാനദ��കാരം

നൽ��തി��� നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
ഇ��ടാെത �ാേദശികമായ ആവശ�കത�ം

സാധ�ത�ം അ�സരി�  ്��തൽ ജനകീയ
േഹാ��കൾ �പീകരി�  ്വ���്. ഇ�കാരം
നിലവിൽ 1,131 ജനകീയ േഹാ��കൾ
�പീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


