
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 175 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഐ ബി സതീഷ് ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 

�ീമതി െദലീമ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

null
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

ആർ�ം പ�തിയി�ൾെ���ി സം�ാനെ�

�ാഥമിക ആേരാഗ�േക��െള�ം സാ�ഹിക

ആേരാഗ�േക��െള�ം ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ��തിനായി ആരംഭി� �വർ�നം

നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; അ�കാരം എ�ാ

ആേരാഗ�േക��െള�ം ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ

എ�േ��് ��ത ല��ം െെകവരി�ാൻ

കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ 170
�ാഥമികാേരാഗ� േക��േള�ം, ര�ാം ഘ��ിൽ

53 സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ൾ ഉൾെ�െട 504
ആേരാഗ� �ാപന�േള�ം, ��ാം ഘ��ിൽ 212
�ാഥമികാേരാഗ� േക��േള�ം ��ംബാേരാഗ�

േക��ളായി പരിവർ�നം െച�ി��്. ഒ�ാം

ഘ��ിൽ തിരെ��� �ാപന�ളിൽ166
എ��ിെ� പണികൾ �ർ�ീകരി�്

��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയർ�ിയി��്.
ബാ�ി�� 6 എ��ിെ� നിർ�ാണ

���ികൾ വിവിധ ഘ��ളിലായി �േരാഗമി�

വ��. ര�ാം ഘ��ിൽ തിരെ��� 504
�ാപന�ളിൽ 343 എ��ിെ� പണികൾ

�ർ�ീകരി�  ്��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി

ഉയർ�ിയി��്. 56 എ��ിെ� നിർ�ാണ

���ികൾ �േരാഗമി� വ��.
ബാ�ി��വ�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
��ാം ഘ��ിൽ 212 �ാപന�ൾ

തിരെ���തിൽ 11 എ��ിെ� പണികൾ

�ർ�ീകരി�  ്��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി

ഉയർ�ിയി��്. 9 എ��ിെ� നിർ�ാണ

���ികൾ �േരാഗമി� വ��.
ബാ�ി��വ�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

ആരംഭി��തിന് ഉ� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��.

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ിയതി�െട ആേരാഗ�

േക��ളി�ം ആേരാഗ� േമഖലയി�ം എെ��ാം

മാ��ൾ വ�ി��്; വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളിെല േസവനേമഖല

വി�ലെ����തിെ� ഭാഗമായി ഒ.പി.
േസവന�ൾ രാവിെല 9 �തൽ ൈവ�േ�രം 6
വെര ആ�ക�ം േന�് �ീ െച��്, കൗൺസിലിംഗ്

േസവന�ൾ, നിേത�ന�ളള ജീവിത ൈശലീ േരാഗ
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�ിനി�കൾ, ആ�, ശ�ാസം��് േരാഗികൾ��

'ശ�ാസ്  �ിനി�കൾ, മാനസികാേരാഗ�

പരിചരണ�ി�� 'ആശ�ാസ് ' �ിനി�്,
േന�മാ�െട �ാപനതല ഔ�് റീ�  ്േ�ാ�ാം

�ട�ിയവ നട�ിവ��. �ടാെത, േരാഗികൾ�്

വി�മി��തിനാവശ�മായ കാ�ിരി�് �റികൾ,
ഒ.പി. രജിേ�ഷൻ കൗ��കൾ,
േരാഗീസൗ�ദ�ചി�റികൾ, �ീകൾ�ം

��ഷൻമാർ�ം �േത�ക �ചി�റികൾ,
ഭി�േശഷി�ാർ�് ഉപേയാഗി��തിനായി റാംപ്

നിർ�ാണം, �ീ-െച��്, കൗൺസലിംഗ്

സംവിധാനം, േരാഗി�െട സ�കാര�ത ഉറ�

വ���തിനാവശ�മായ പരിേശാധന �റികൾ,
ഇൻജ�ൻ �ം, ��ിംഗ് �ം, ഒ�ർേവഷൻ �ം,
ന�സ്  േ�ഷൻ, ലാബ്, ഫാർമസി, ലാബ്

െവയി�ിംഗ് ഏരിയ, കാ�ിരി� �റികളിൽ

േരാഗികൾ�് നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ത��

രീതിയിൽ െടലിവിഷൻ �ാപി�ൽ, എയർേപാർ�്

െചയർ, മ� കേസരകൾ ലഭ�മാ�ൽ �ടിെവ�

വിതരണം, ദിശാേബാർഡ്  പ�ിക് അ��ിംഗ്

സി�ം എ�ിവ�ം ലഭ�മാ�ി വ��.ഫീൽ�തല

�വർ�ന��ം ഉപേക� �വർ�ന��ം

ശ�ിെ����തി�� നടപടികൾ,
ജീവന�ാർ�� പരിശീലന പരിപാടികൾ �ട�ിയ

കാര��ൾ ഇതിെ� ഭാഗമായി നട� വ��.
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

പ�ാളി�േ�ാേട�ം ബ�ജന

പ�ാളി�േ�ാേട�ം ഇ�ാര��ൾ നട�ിലാ�ി

വ��. �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി

ആർ�ം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ അസി��്

സർജൻ - 170, �ാഫ് േന�് േ�ഡ്  II -340, ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ േ�ഡ്  II -170, ഫാർമസി�് 150 എ�ീ

ത�ികക�ം ര�ാംഘ��ിൽ അസി��് സർജൻ

- 400, �ാഫ് േന�് േ�ഡ്  II - 400, ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ േ�ഡ്  II -200 എ�ീ ത�ികക�ം

��ി�െ��

(സി) സം�ാനെ� ആേരാഗ� ഉപേക��ളിൽ

എെ��ാം േസവന�ൾ ലഭ�മാണ്; ��ത

േക��ൾ െമ�െ����തിനായി എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��; വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ?

(സി) ആേരാഗ� ഉപേക��ൾ വഴി ലഭ�മാ�ി വ��

േസവന�ൾ �വെട േചർ�� :- ആേരാഗ�

സംബ�മായ േബാധവൽ�രണ�വർ�ന�ൾ

നട��. േദശീയ ആേരാഗ� പ�തി�െട

ഭാഗമാ�� �വർ�ന�ൾ നട��. സം�ാന

ആേരാഗ� പ�തി�െട ഭാഗമാ��

�വർ�ന�ൾ നട��. �േത�ക ദിവസ�ളിൽ

ഉപേക��ൾ വഴി േദശീയ വാ�ിേനഷൻ പ�ിക

�കാര�� വാ�ിേനഷൻ നൽ��.
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��ംബാ��ണ (Family Planning)
മാർ��െള�റി�  ്േബാധവൽ�രണ

�വർ�ന�ൾ നട��. ORS വിതരണം

െച��. ആേരാഗ� സംബ�മായ

വിവരേശഖരണം നട��. ഗർഭിണിക�െട

രജിേ�ഷൻ നട��. ഗർഭകാല ആേരാഗ�

സംര�ണെ��റി�  ്അറിവ് നൽ��. വിവിധ

ആേരാഗ� പ�തികെള സംബ�ി�  ്അറിവ്

നൽ��. പകർ� വ�ാധികൾ തട��തി��

�വർ�നം നട��. ജീവിത ൈശലീ േരാഗ�ൾ

നിയ�ി��തി�� �വർ�ന�ൾ നട��.
േക� ഗവൺെമ�് െഹൽ�് ആൻഡ്  െവൽെന�്

െസ�ർ േ�ാ�ാം (Health & Wellness Centre
Program) വഴി ഓേരാ െസൻറി�ം 7ല�ം �പ

വീതം നൽ���്. 7ല�ം �പ�് �കളി��

ഫ�കൾ പ�ായ�കളിൽ നി�ം മ�ം സ��പി�

സബ് െസ��കൾ നിർ�ാണ�ൾ/�പാ�ര�ൾ

�തഗതിയിൽ നട�വ��. േകരള�ിൽ 5400
ഓളം സബ് െസ��കൾ ആണ് നിലവി��ത്.
ഇവയിൽ 3113 എ��ിന് നിലവിൽ െഹൽ�്

ആൻഡ്  െവൽെനസ്  െസ�ർ ആയി

ഉയർ�ാ�� േക� ഗവൺെമ�ം േകരള

സർ�ാരിെ��ം അംഗീകാരം ഉ�്. ഇതിനായി

ഓേരാ െഹൽ�് ആ�് െവൽസസ്

െസ�റി�േവ�ി�ം ഓേരാ �ാഫ് ന�് എ�

കണ�ിൽ അതത് �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിൽ

നിയമി��. ഇവ�െട േപര് മിഡ്  െലവൽ സർവീസ്

െ�ാൈവഡർ (Mid Level Service Provider)
എ�ാണ്. ഓേരാ സബ് െസ��കൾ �േദശ�ം

3000 �തൽ 5000 വെര�� ജന�ൾ�്

േസവന�ൾ നൽകാൻ േവ�ിയാണ്

നിേയാഗി�െ���ത്. െജ എ�  ്ഐ (JHI), െജ പി

എ�  ്എൻ എ�ിവർ നൽ�� േസവന�ൾ

�ടാെത �റ��െട �ിനി�ൽ േസവന��ം,
ജീവിതൈശലി േരാഗ��െട സ�ീർ�തക�െട�ം,
കാൻസർ �തലായവ�െട സ്�ീനി�കളാണ് ഇവർ

വഴി വിഭാവനം െച�ി��്. ആദ�ഘ��ിൽ 1603
സബ് െസ��കൾ�് േവ� ഫ�കൾ

ലഭ�മായി��്. അ�� ഘ��ിൽ ഉ� 1510
സബ് െസ��കൾ ആദ�ഗ�വായി 25%
ലഭ�മായി��്. ഇവേയാെടാ�ം പ�ായ�ിെ�

തനത് ഫ� �ടി േചർ�ാണ് നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ നട� െകാ�ിരി��ത്.
നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ �ർ�ിയായ

സബ് െസ��ക�ം നിലവിൽ ഉപേയാഗേയാഗ�മായ

സബ് െസ��കളി�ം െഹൽ�് ആൻഡ്
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െവൽെന�് െസ�ർ േ�ാ�ാ�ം ��ംബാേരാഗ�

ഉപേക���െട �വർ�ന�ി�� മാർഗ

േരഖ�ം അ�സരി�� �വർ�ന�ൾ �ട�ി

വ��. മിഡ്  െലവൽ സർവീസ്

െ�ാൈവഡർമാർ�� െ�യിനി�ക�ം മ�ം

േകരള�ിൽ േലണിങ്  ആൻഡ്  മാേനജ് െമ�്

സി�ം (Learning & Management System)
എ�� സംവിധാനം വഴി ആേരാഗ�വ��്,
നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷ�മായി േചർ�്

നൽ�ക�ം ഇവയി�െട തിരെ���െ�� മിഡ്

െലവൽ സർവീസ്  െ�ാൈവഡർമാർ�് േകാ�കൾ

നൽ�ക�ം അവർ ആ േകാ�് �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�ി��്. ഇ�ര�ിൽ 1603 MLSP മാർ

േകരള�ിൽ നിേയാഗി�െ��ി��്.1506 േപെര

�ടി നിേയാഗി��തി�� നടപടി�മ�ൾ �ട�ി

കഴി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ








