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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 63 24-02-2022 - ൽ മ�പടി�്

അ��ാടിയിെല േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം
േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ)
അ��ാടിയിൽ ഗർഭിണികൾ�ം �ല���വർ�ം
േപാഷകാഹാര�ിനായി മാസം ര�ായിരം �പ
നൽ�� ജനനി-ജ�ര�ാ പ�തി �ട�ിയത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഗർഭിണികൾ�ം �ല��� അ�മാർ�ം
ധനസഹായം നൽ�� 'ജനനീ-ജ�ര�ാ' പ�തി
�കാരം 2021-22 സാ��ികവർഷം ആഗ�്
മാസം വെര �ക അ�വദി�  ്�ടി�ിക വിതരണം
നട�ിയി��്. പ�തി തട��ൾ �ടാെത
�ടർ� വ���്.

(ബി)
��ത പ�തി �കാരം നൽ�� �ക�ം
ആയതിെ� �ടിശിക�ം നൽകാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; ഈ �ക �ട��ിെ��് ഉറ�്
വ��ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�തിയിെല �ടി�ിക �ക 2021 നവംബർ മാസം
�ർ�മാ�ം വിതരണം െച� കഴി�. 693 േപർ�്
�ടി�ിക �ക ഉൾെ�െട 83,92,000/- �പയാണ്
വിതരണം െച�ത്. ��ത പ�തിയിൽ �ക
�ട��ിെ��് ഉറ�് വ���തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

(സി)
അ��ാടിയിൽ േപാഷകാഹാര�റവ്
പരിഹരി�ാൻ ��് പ�ായ�കളിെല
ഊ�കളിൽ �ട�ിയ ��ി െതാ�േറാളം സ�ഹ
അ��ളകളിൽ നിരവധി എ�ം
�വർ�ി�ാ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇവ�െട �വർ�നം അടിയ�രമായി
�നരാരംഭി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആെക�� 192 ഊ�കളിൽ 182 സ�ഹ
അ��ളകൾ �വർ�ി�ി��. ��ംബ�ീ
അയൽ���ൾ�ായി�� നട�ി� �മതല.
�ാേദശികമായ ���ൾ കാരണ�ം
ഊ�����െട താൽ�ര��കാര�ം ചില
ഊ�കളിൽ സ�ഹ അ��ള �വർ�നം

ആവശ�മിെ��് തീ�മാനി�തിെന �ടർ�്
�വർ�നം നിർ�ിയി��. നിലവിൽ 150
ഊ�കളിൽ സ�ഹ അ��ള �വർ�ി���്.

(ഡി)
േപാഷകാഹാരം ഉറ�ാ��തി�� മിെ��് �ാമം
പ�തി നില�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ പ�തി�െട �വർ�നം �നരാരംഭി�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പ�ികവർഗ വികസന വ��ിേ��ം �ഷി
വ��ിേ��ം സം��ാഭി�ഖ��ിൽ 3
വർഷ�ാലേ��ാണ് 2017-18 ൽ 'മി��് �ാമം'
പ�തി ആരംഭി�ത്. �ഷി വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ിവ��.

(ഇ) അ��ാടിയിെല ആദിവാസി േമഖലകളിൽ
െമ�െ�� ആേരാഗ� പരിര� ഉറ�ാ�ാൻ
േകാ��റയിെല ൈ�ബൽ ആ�പ�ി�െട

(ഇ) ഉ�്. േകാ��റ ഗവ. ൈ�ബൽ െ�ഷ�ാലി�ി
ആ�പ�ിെയ 54 കിട�ക�� ആ�പ�ിയിൽ
നി�ം 100 കിട�ക�� ആ�പ�ിയായി
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�വർ�നം കാര��മമാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. �തിദിനം 750-
ഓളം ഒ.പി., 100 ഐ.പി ഉൾെ�െട�� േസവനം
നൽകിവ��. �ടാെത ആർ�ം പ�തി�െട
ഭാഗമായി േകാ��റ ആ�പ�ിയിൽ െവൽെന�്
�ിനി�്, ശ�ാസ്  �ിനി�്, ആശ�ാസ്  �ിനി�്,
െവൽ �മൺ �ിനി�്, െജറിയാ�ിക് �ിനി�്,
െത�് പരിപാടി, സി�ിൾ െസൽ ഡി��ൻ,
ഐ.�.ജി.ആർ വാർഡ് , ഫാമിലി �ാനിംഗ്
കൗൺസിലിംഗ്, ഡി-അഡി�ൻ െസ�ർ എ�ീ
േസവന�ൾ നൽ��. പ�ികവർഗ�ാ�െട
ചികിൽസ�ായി പാല�ാട്  ഡിഎംഒ �േഖന
പ�ികവർ� വികസന വ��് �ക അ�വദി�
നൽ���്. െമ�െ�� ചികി� ലഭ�മാ��തിന്
പാല�ാട്  െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നി�� വിദ�
േഡാ�ർമാർ, പാരാെമഡി�ൽ �ാഫ് എ�ിവ�െട
േസവനം നിലവിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


